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Tajemství 
královny marmelád

V restauraci jde  
někdy o zdraví

Vyberte si 
správné víno

Děkujeme za ocenění v soutěži, 
ve které

O VÍTĚZI ROZHODUJETE 
JENOM VY!
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) Selection
Na dárek se mohou těšit:   Běla Činátlová, Poděbrady 

Marcela Sedláčková, Plzeň 
Věra Chmelařová, Velké Meziříčí

Grilovací sezona již probíhá. PENNY pro Vás navíc připravilo 
skvělou věrnostní akci – Grilujte hezky česky s PENNY 
o miliony! V každém kole jsou pro soutěžící připraveny grily 
značky Weber a 500 000 Kč jako hlavní výhra. První výherci se 
již těší z výher. Neváhejte, nakupte v PENNY a vyhrajte. Více 
informací na www.vyhrajspenny.cz nebo www.penny.cz.

 
 
Poukázku do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz  
zašlou správnou odpověď na otázku:

Značka Dobré maso Vám v PENNY nabízí:

a) drogerii       b) maso       c) ovoce a zeleninu

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Nové produkty 
na pultech

Ptejte se v naší  
online poradně

Výsledky  
testů potravin

více na www.svetpotravin.cz

Přemýšlíte o dárku pro své blízké? 
Objednejte jim předplatné časopisu Svět 
potravin a ještě pro ně získáte atraktivní 
dárek. Na webových stránkách naleznete 
objednávkový formulář, dárkový poukaz 
i nabídku dárků, ze které můžete vybrat  
ten nejvhodnější. 

Víte, kde časopis Svět potravin zakoupit? 
Najdete nás v síti Relay a dalších 
trafikách i na vybraných poštách. 
Konkrétní seznam naleznete 

na našich webových stránkách. 

Jak reklamovat lahůdky a co s levandulí 
v kuchyni? Odpovědi nejen na tyto otázky 
naleznete v naší online poradně. Ptejte se 
na to, co vás zajímá!

Váháte, kam večer nebo o víkendu vyrazit 
za gastronomickou zábavou? Na našem 
portále v rubrice Kalendárium sledujte 
pozvání na přednášky o léčivé výživě, přehled 
oblíbených vinařských akcí a tipy na zajímavé 
semináře nejen o hubnutí.

Aktuality každý den! Nejnovější zprávy 
o uzavřených provozovnách, novinkách 
na potravinářském trhu a informace 
o aktuálních kauzách se dozvíte na našich 
webových stránkách v rubrice Aktuality.

Časopis Svět potravin najdete 
i na facebooku! Staňte se naším 
fanouškem a budete jako první vědět 
o nebezpečných potravinách, získáte 

sezónní tipy i výsledky odborných testů. Navíc 
nám můžete psát náměty nejen na testování, 
zkušenosti s nákupem potravin a přidávat 
komentáře k aktuálním událostem. 

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz

řada z vás s posledním školním zazvoněním odešle své 
potomstvo na nějaký dětský tábor. Nezávisle na tom, 
jaký z bohaté nabídky vyberete, ocitne se vaše dítě bez 
rodičovského dohledu nad svým chováním i stravováním. 
Pro mě znamenal právě dětský tábor gastronomické 
vrcholy i pády. Na skautském táboře, kde se celé tři 
týdny myjete jen v potoce, jsem poprvé, a naštěstí zatím 
naposledy, pocítila zcela neodbytný a nezvladatelný 
řízkový i čokoládový absťák. A také si navždy zošklivila 
zelené fazolky s řídkou bílou omáčkou, podávanou pod 
honosným názvem bešamel, mající ovšem šmak onoho 
přilehlého potoka. Se změnou tábora přišly naštěstí 
výrazně jiné stravovací (a také hygienické) návyky. Nikde jinde jsem si u oběda 
ke guláši neporučila osm knedlíků a nesnědla je s takovou chutí. Asi ten čerstvý 
vzduch nebo co. Navíc spojený s královským uměním paní kuchařky, o jejíž UHO 
si dodnes s láskou a nostalgií vyprávíme. 
I tábor v té nejdivočejší divočině však musí mít svá pravidla, která vám přiblížíme 
v jednom z článků červnového čísla. Na své si ale přijdou i ti, jež na táboření 
moc neužije. Pěkně civilizovaně si vychutnejte skleničku pečlivě vybraného vína 
nebo se osvěžte podomácku vyrobenou zmrzlinou. Pokud se do kuchařských 
experimentů běžně raději nepouštíte, domácí zmrzlina je na začátek naprosto ideální 
– z kombinace vašich oblíbených ingrediencí a fungujícího mrazáku nic špatného 
vzejít ani nemůže. A jestliže by se vám přece jen zastesklo po troše té přírody, 
nabídneme vám pár tipů na grilování – tentokrát i pro ty, kterým křupavý špekáček 
a dobře ochucená krkovička nic neříkají. 
Že i civilizace má své mouchy, však zjistíte v Potravinové policii. Díky kontrolám se 
ukazuje, že v některých restauracích, do kterých denně míří stovky strávníků, jsou 
podmínky natolik tristní, že se fazolky s bešamelem uvařené v polní kuchyni jeví 
nakonec celkem sympaticky. 

Krásný červen přeje
Kateřina Kmecová, editorka
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Přečtěte si
Chilli kuchařka pro labužníky
Chilli papričky si v současné 
době získávají stále vyšší po-
pularitu, a to hlavně díky své-
mu pozitivnímu vlivu na lidské 
zdraví. Kuchařka obsahuje ori-
ginální recepty nejen na do-
mácí chilli omáčky a pasty, 
ochucené oleje a džemy či 
marmelády, ale i na pokrmy 
od polévek přes masitá jídla 
až k dezertům. Pro zapřisáhlé 
labužníky je mimo jiné určena 
kapitola o hmyzí kuchyni. Ne-
chybí ani informace o historii 
a původu chilli, jednotlivých 
odrůdách a blahodárném vlivu pálivých papriček na naše 
zdraví. Vydává nakladatelství Dona, cena 299 Kč.

Život bez pšenice: 30minutová kuchařka
Když William Davis vydal kni-
hu Život bez pšenice, strhla 
se doslova bouře. Miliony lidí 
změnily své stravovací návy-
ky a začaly žít zdravěji. A zá-
roveň s proměnou jídelníčku 
narazily na problém – jak va-
řit bez pšenice chutně, rychle 
a efektivně? Tato unikátní 
kuchařka nabízí dvě stovky 
ověřených receptů a obsáhlý 
úvod, který do problemati-
ky stravování se bez pšenice 
i pšeničných produktů zasvětí 
i ty, kteří předchozí knihu ne-
četli. Srozumitelnou formou čtenářům také poskytne všech-
ny informace potřebné k tomu, aby přestali tápat, a navede 
je na cestu, jejímž cílem je šťastnější život, pevnější zdraví 
a v neposlední řadě i štíhlejší tělo. Dozvíte se, jaké ingredi-
ence je možné kombinovat, jak bez pšenice například i péct 
a vytvořit si takový jídelníček, který bude nejen zdravý, ale 
i výživný a chutný pro celou rodinu. Vydává nakladatelství 
Jota, cena 328 Kč.

Dezerty jedna báseň
Vychází kniha, která je plná 
opravdových delikates. Ve-
deni krok za krokem mistryní 
cukrářkou je snadno připra-
víte i doma. Společně s ní 
procházejte základním po-
stupem, nic nevynechávejte 
ani nepřeskakujte, vyvarujte 
se chyb, na které upozorňu-
je, a upečete vynikající fran-
couzské dezerty – makronky, 
madlenky, cannelés, financi-
ers, kokosky, vaflové trubič-
ky, lodičky z Marseille nebo bretaňské karamelky. Kromě 
toho se s autorkou vydáte na cestu do minulosti a dozvíte 
se, jak zajímavý původ některé z připravovaných sladkostí 
mají. Vydává Euromedia Group k.s., Ikar. Cena je 299 Kč.
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Zde to žije 6. až 7. června
Raw food strava patří k nejnovějším trendům ve zdravém 

stravování. Pokud chcete i vy proniknout do výhod živé 
stravy, zajeďte si na Raw Fest do pražských Běchovic. 

Čeká na vás celodenní raw „vaření“, ochutnávka 
smoothies, čerstvé lokální i exotické ovoce. Důležitou 
součástí festivalu je také sportovní část, do které se 

mohou všichni zájemci zapojit.

Zpátky k tradici 6. až 7. června
Druhý ročník festivalu Praha pije víno, 
který proběhne v areálu Trojského zámku, je 
jedinečnou prezentací více než čtyřiceti vinařů 
z celé střední Evropy. Navazuje tak na podobná 
setkání vinařů Habsburské monarchie, která 
se konala až do vypuknutí 1. světové války. 
V zámeckém prostředí na vás čeká 400 vzorků 
vín a dalších delikates vhodných k vínu.

Poslové léta 20. června
Dlouhou tradici pěstování jahod vám připo-
mene druhý ročník Jahodobraní na barok-
ním zámku Benice na Benešovsku. Návštěv-
níci se mohou těšit na prodej čerstvých jahod 
i jejich sazenic, ochutnávku jahodových 
dobrot i povídání o historii pěstování. Pokud 
přinesete vlastní jahodový výrobek, můžete 
se zapojit do soutěže o ceny.

kalendárium

Za jídlem na Špilberk 5. až 7. června
Na nejvýznamnější brněnské historické památce 
se uskuteční čtvrtý ročník akce Špilberk Food 
Festival. V prostorách hradu je připraven bohatý 
program plný netradičních pokrmů i oblíbené 
klasiky. Chybět nebudou kuchařské a barmanské 
show či škola vaření. Organizátoři nezapomněli 
ani na děti, vezměte je tedy s sebou.

Mikulov gourmet festival je čtyřdenní oslavou moravské 
kuchyně a samozřejmě vynikajících místních vín. 

Návštěvníci ochutnají moravské pokrmy v moderní 
podobě vytvořené členy národního týmu 
Asociace kuchařů a cukrářů. Téma letošního 
ročníku je připomínkou napoleonských válek 

na Moravě.

Jak slaví Morava 5. až 7. června

5. červnaFestival pod věží
Festival Žižkovské pivobraní láká 
návštěvníky, kteří chtějí ochutnat výjimečné 
produkty. Přes třicet minipivovarů bude 
prezentovat svoji speciální nabídku 
pšeničných, výčepních, bylinných 
a kvasnicových piv. Nebudou chybět ani 
portery, ležáky, piva se sníženým obsahem 
alkoholu a různé delikatesy vhodné k pivu.

www.svetpotravin.cz 5



Grilování v novém kabátě
Ruby jsou nejnovějším trendem ve způsobu úpravy masa. Jejich ta-
jemství spočívá v tom, že směs těsně před grilováním vetřete přímo 

do svaloviny. Základní postup je jednoduchý: 
maso navlhčete trochou oleje, posypte smě-
sí a důkladně vetřete. Díky procesu hrubého 
drcení jsou ruby mnohem hrubější a zrnitější, 
někdy dokonce se zlomky jednotlivých ingredi-
encí. Hodí se pro veškeré druhy masa – hovězí, 
vepřové, drůbeží i ryby. Novinka od Kotányi je 
k dostání ve třech příchutích – rub uzený, kávo-
vý a orient. Doporučená cena je 19,90 Kč.

Hořkosladké osvěžení
Osvěžení míchaným nápojem z nealko piva preferuje stále více 
lidí. Celá kategorie zaznamenala v loňském roce prudký růst 
o více než 30 %. Nejoblíbenější nealko pivo v ČR přichází s novou 
citrusovou příchutí. Birell Pomelo&Grep spojuje chuť sladšího 
pomela a hořkého grepu. „Vybrali jsme grep s jeho typickou hoř-
kostí a sladší pomelo, které u nás není tolik rozšířené. Příjemná 
a vyvážená hořkosladká chuť nového Birellu 
je ideálním osvěžením pro ty, kdo si rádi vyje-
dou na kole, zaběhají si nebo si zajdou zacvi-
čit,“ řekl marketingový manažer značky Birell 
Luděk Baumruk. Neobsahuje 
žádné konzervační látky, 
umělá barviva ani umě-
lá sladidla. Doporučená 
cena půllitrové plechov-
ky je 19,90 Kč.

Zmrzlina s chutí lesa
Míša, oblíbená zmrzlina, na které si pochutnáváme už více než 50 let, 
přichází s novou příchutí. Kromě tradiční tvarohové klasiky můžete 
ochutnat i novou borůvkovou příchuť. Borůvky byly zvoleny, neboť 
patří mezi nejoblíbenější sezonní ovoce a navíc si s tvarohovo-

smetanovým základem dobře rozumějí. Stávají se tak třetí 
ovocnou příchutí, kterou v rodině známých zmrzlin 

můžeme ochutnat. Zmrzlina Míša borůvka 
je obalena v kakaové polevě, 

pochutnají si na ní velcí i ti 
nejmenší. Doporučená cena 

(balení 45 ml) je 14,90 Kč.

Zdraví na každý den
Značka Sunárek rozšiřuje svoji produktovou řadu o novinku, 
která v jejím portfoliu dosud chyběla. Je jí mléčný nápoj Sunárek 
Mlíčko na každý den. Zdravá svačinka poskytne dětem dostatek 
vitaminů a vápníku, potřebného pro správný růst a vývoj kostí. 
Nápoj je vhodný i pro cestování díky svému praktickému balení 
a jednoduchosti přípravy – stačí jej pouze smíchat s vodou. Hodí 
se pro teplou i studenou přípravu pro děti od 3 let. V každém balení 
Sunárek Mlíčko na každý den o hmotnosti 
160 g je celkem osm 
sáčků po 20 g. Je 
k dostání za cenu 
99 Kč ve dvou 
variantách – vanilka 
a čokoláda.

Tmavá je dobrá
Čokolády Kinder Bueno vídáme na českém trhu téměř dvě desetiletí. 
Kromě klasické varianty s mléčnou čokoládou, která je v obchodech 
běžně k dostání, nyní Ferrero přichází s novinkou, limitovanou edicí 
Kinder Bueno Dark, jež potěší především milovníky hořké čokolády. 
Kinder Bueno Dark tvoří dvě samostatně zabalené křupavé oplatky 
s lehkou náplní z mléka a lískových oříšků. Novinkou je extra tmavá 
čokoládová poleva, která kon-
trastuje s jemnou chutí krému 
uvnitř. Kinder Bueno Dark je 
k dostání za doporučenou 
cenu 14,90 Kč.

Pro naše nejmenší
Minipiškoty Tastino jsou novinkou, která je k dostání pouze 
v prodejnách Lidl. Drobná křupavá kolečka mají asi 1,5 cm průměru 

a jsou tak vhodná pro malé děti, které piškoty 
jednoduše strčí do pusinky a snadno 
rozkoušou. Díky praktické velikosti se 
vejdou do skleničky s přesnídávkou 

či do jogurtu. Můžete s nimi dětem 
také vytvořit veselou svačinku nebo je 

přibalit s sebou na výlet jako dobrůtku 
do krabičky. Minipiškoty Tastino najdete 
v prodejnách Lidl za 5,90 Kč (70 g).

Kuře k televizi
Milovníci slaných pochoutek si budou moci nově vychutnat Bohemia 
Chips s příchutí pečené kuře. Chipsy jsou vyrobeny z brambor nakrá-
jených na velmi tenké plátky a smažených v kvalitním slunečnicovém 
oleji. Nezaměnitelnou chuť jim pak propůjčuje směs 
koření. „Chipsy s masovou příchutí jsou po soli dru-
hou nejčastější volbou českých konzumentů a ku-
řecí maso patří v České republice k jednomu z nej-
oblíbenějších. Proto jsme se při vývoji nové varianty 
rozhodli právě pro příchuť pečeného kuřete,” říká 
Marek Gold, brand manažer značky Bohemia. Do-
poručená cena je 24,90 Kč (balení 77 gramů).

Na vlnách pohody
Nekonečné čekání na prázdniny můžete dětem zpříjemnit ochutnávkou 
ledové novinky. Rodinka zmrzlinových vaniček Big Milk Trio se rozrůstá 
o novou příchuť Siciliana. Vedle vůbec nejoblíbenější zmrzlinové klasiky 
– vanilky – v sobě tento nový přírůstek ukrývá dvě letní a svěží příchutě, 

citron a pomerančový sorbet. Ve vaničce nalez-
nete každý druh zmrzliny odděleně, a tak si je 

můžete vychutnat buď každou zvlášť, nebo si 
z nich namixovat kopeček plný italské chuti. 
Inspiraci pro veselé dětské poháry najdete na  
www.zabavaprorodinu.cz. Doporučená spo-

třebitelská cena za balení (1250 ml) je 84,90 Kč.

novinky na trhu
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Do budoucna se budeme muset možná rozloučit s nákupy zahraničního sudového vína. Podle 
návrhu by se mohlo prodávat jen v baleních s etiketou, která nelze znovu plnit. Domácí vinaři 
budou moci sudové víno prodávat kromě svých sklepů či prodejen také ve smluvních vinotékách. 
Smlouvy by však měla nově evidovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pro dozorové 
orgány pak bude díky plánovaným změnám jednodušší najít konkrétního viníka. Vinaři, kterým 
bude prokázáno porušování zákona, by podle záměru ministerstva měli přijít na dobu dvou až tří 
let o možnost čerpat dotace. Sudové víno se v Česku prodává na zhruba 30 000 místech. Takové 
množství prodejců prý není možné za současných právních předpisů uhlídat.

Kontroly musí zpřísnit

Rádi byste vařili z chutných a kvalitních potravin a neplatili za ně obchodníkům často 
přemrštěnou cenu? Chcete sobě i svým blízkým dopřát i potraviny v biokvalitě, ale nejsou pro 
vás dostupné? Máme pro vás jednoduché řešení. I ve vašem okolí určitě podniká řada poctivých 
farmářů, kteří vyrábějí a přímo na farmě prodávají kvalitní sýry, vejce, mléko, maso nebo 
zeleninu, jen o nich nevíte. Právě to se snaží změnit Ministerstvo zemědělství projektem Poznej 
svého farmáře. Už od 30. 5. proto zahajuje sérii setkání veřejnosti s farmáři. Tzv. dny otevřených 
vrátek proběhnou ve všech krajích. Návštěvníci nejen zdarma ochutnají kvalitní potraviny, ale 
také nakoupí na farmářském trhu a užijí si zábavný program. Místa a termíny najdete na webu 
poznejsvehofarmare.cz.

Poznej svého farmáře

Nejlepší barmani se utkali v prestižní soutěži Grand Prix CBA 2015 Bohemia Sekt Cocktail 
Competition. Jako vítěz z ní vyšel Tomáš Melzer z Hemingway Baru. Soutěž se koná 
každoročně v rámci konference České barmanské asociace. Do klání bylo nominováno celkem 
22 barmanů, jejichž úkolem bylo namíchat jeden šumivý koktejl s Bohemia sektem a jeden 
libovolný dle vlastní fantazie. Vítězné nápoje se jmenovaly August breakfast a Hanky švestky. 
„Sešla se tu opravdu velká konkurence, naše barová scéna je na vysoké úrovni, mnoha ze 
zkušených soupeřů si osobně velmi vážím. Máme úspěchy v zahraničí a Češi i Slováci jsou tam 
velmi ceněni,“ komentuje vítěz Tomáš Melzer.

Kdo to nejlíp namíchá
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Počet českých potravinářských výrobků, které mohou užívat některý ze tří druhů 
chráněných označení EU, by se mohl v příštích letech zvýšit ze současných 33 až 
na 50. O značku garantující původ či jedinečnost produktu by se do budoucna mohli 
pokusit například čeští pěstitelé chmele nebo máku. „My bohužel nemáme takový 
sortiment mléčných a masných výrobků, jako mají jižní nebo západní země, ale určitě 
tu máme produkty, které si to zaslouží, ať už jsou to některé rybářské či ovocnářské 
produkty,“ uvedl Miroslav Koberna za Potravinářskou komoru ČR. Zaregistrování výrobků 
je podle něj i jednou z cest, jak obejít nesmyslná nařízení Evropské komise, jako bylo třeba 
vynucené přejmenování pomazánkového másla.

Ochrana pro další

Vítězem soutěže Vinařství roku se stala společnost Chateau Valtice-Vinné sklepy Valtice. 
Šestého ročníku soutěže se účastnilo 32 vinařství, o pět více než loni, a na výběru vítěze 
se kromě odborné poroty podílela také veřejnost. Celkový vítěz vyhrál rovněž v kategorii 
velkých vinařství. V kategorii středních vinařství patří první příčka Žernoseckému 
vinařství. Nejlepším malým vinařstvím určila porota Vinařství Špalek. Vinařství roku se 
odlišuje od ostatních vinařských klání v zemi, při nichž mezi sebou většinou jednorázově 
zápolí vzorky vín. Při soutěži je totiž posuzována celoroční práce podniku, který je navíc 
hodnocen podle řady kritérií. Loni se celkovým vítězem stalo vinařství Sonberk.

Známe nejúspěšnější vinaře

www.svetpotravin.cz 7
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Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, SZPI

Hlavní roli při kontrolách sehrává Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce. 
Do konce loňského roku spadalo do její 
kompetence přibližně 45 000 míst. 
Od 1. ledna 2015 začali její inspektoři 
kontrolovat dalších 70 000 podniků, 
konkrétně provozovny společného 
stravování jako restaurace, bary, vinotéky, 
jídelny, rychlá občerstvení či stravovací 
služby na čerpacích stanicích. Za první tři 
měsíce letošního roku provedli inspektoři 
3170 kontrol provozoven a nedostatky byly 
zjištěny v celé třetině případů.
 
Zavírání podniků
V případě zvláště hrubých porušení 
hygienických či potravinových předpisů 
byly kontroloři nuceni přistoupit 
k nejtvrdší formě opatření a zakázat 

užívání prostor. Takovýto osud potkal 
68 provozoven, včetně výroben 
a obchodů. „Někdy se nestačíme divit, 
v jakých podmínkách jsou uchovávány 
nebo zpracovávány potraviny,“ řekl 
ústřední ředitel SZPI Martin Klanica. 
Výrazně hůře si v tomto ohledu vedli 
provozovatelé veřejného stravování. 
Restaurace, jídelny či bary tvořily 80 % 
ze všech zavřených podniků. „Povědomí 
o hygienických nárocích a požadavcích 
potravinového práva u výrobců a do jisté 
míry u klasických prodejců potravin je 
na výrazně vyšší úrovni než u subjektů, 
které provozují veřejné stravování,“ uvedl 
Klanica. A nešlo jen o pochybná asijská 
bistra, velkou pozornost si vysloužilo 
například zavření proslulého pražského 
lahůdkářství Jan Paukert.

Když jde o zdraví
Kontrolované provozy jsou vytipovány podle 
stejného principu jako jiné potravinářské 
podniky, tedy podle analýzy rizika, velikosti 
či důležitosti podniku. Kontrolním úřadům 
také přicházejí podněty od samotných 
nespokojených zákazníků, které se v mnoha 
případech ukáží jako oprávněné. 
Inspektoři při svých kontrolách narazili 

Otřesné podmínky v některých českých restauracích 
šokovaly celou republiku. Od začátku letošního roku byly 
uzavřeny desítky restaurací, jejichž kuchyně připomínaly 
spíše skladiště či chlívek než místo, ve kterém by měly 
být připravovány pokrmy, na kterých si zákazníci 
pochutnají a nezpůsobí jim zdravotní potíže.

potravinová policie

Stav některých restaurací 

je šokující
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na zanedbaný úklid v kuchyních a skladech 
potravin s nánosy mastnoty a špíny, 
na zbytky potravin, plíseň, brouky, hlodavce 
či jejich trus. Častým nedostatkem bylo také 
nevhodné skladování potravin, nakládání 
s odpady, nefungující chladicí zařízení 
či chybějící přívod teplé vody. V jednom 
případě inspektoři dokonce objevili sklad 
potravin na záchodě. Mnohdy se tedy 
jednalo o prohřešky, které mohly přímo 
ohrožovat zdraví spotřebitelů. 
Po uzavření podniku musejí být všechny 
nedostatky odstraněny. Stav provozovny 
je poté znovu kontrolován dozorovým 

orgánem a teprve po schválení může být 
podnik znovu otevřen. Od začátku dubna 
SZPI zpřístupnila přehled provozoven, které 
byly uzavřeny, také na portále Potraviny 
na pranýři. Nenajdete zde jen restaurace, 
ale i o prodejny potravin a výrobní provozy. 
Dozvíte se údaje o uzavřeném podniku, 
důvod uzavření i informaci, zda již byly 
zjištěné nedostatky odstraněny a podnik 
mohl být opět otevřen.

 
Co se dělo dřív?
Do konce roku 2014 mělo kontroly 
stravovacích zařízení na starosti 
ministerstvo zdravotnictví, konkrétně 
hygienické stanice. A právě ty v současné 
době procházejí z mnoha stran kritikou. 
„My se setkáváme s tím, že provozovny, 
pokud nebyly přihlášeny a evidovány, 
nebyly kontrolovány vůbec, nebo tam 
několik měsíců a v řadě případů i let nikdo 
nebyl,“ komentoval Martin Klanica. „Kladu si 
otázku, co se dělo do 31.12. loňského roku. 
Jakým způsobem postupovala hygienická 

služba a proč některé provozovny nebyly 
kontrolovány třeba i několik let,“ vyjádřil se 
ministr zemědělství Marian Jurečka. 
Hygienici budou nadále kontrolovat 
provozovny pouze uzavřeného typu, jako 
jsou školy či nemocnice. Státní veterinární 
správa nově získává kompetenci ke kontrole 
zvěřiny, mléka, mleziva nebo včelích 
produktů. A také z jejích kontrol vychází 
jasný závěr: ve stravovacích zařízeních 
byl při kontrolách odhalen více než třikrát 
vyšší podíl nedostatků proti kontrolám 
u výrobců, chovatelů či prodejců. Za první 
tři měsíce roku 2015 objevili kontroloři SVS 
277 případů porušení přepisů. Podíl kontrol, 
při kterých bylo zjištěno nějaké pochybení, 
tak dosahuje ve stravovacích zařízeních 
13 %, zatímco v dalších dozorovaných 
podnicích jen zhruba 4 %.

Prohřešky přijdou draho
A jak to vypadá s pokutami? Ty až do konce 
března uložené nebyly, neboť SZPI pokuty 
neuděluje v blokovém, nýbrž správním řízení, 
kterých běží několik stovek. Procesní lhůty pro 
nabytí právní moci takto uložených pokut jsou 
v rámci týdnů až měsíců. Výše sankce se odvíjí 
od právní kvalifikace, rozsahu a závažnosti či 
opakování provinění. Například při porušení 
bezpečnosti a falšování potravin se pokuta 
může vyšplhat až k 50 milionům korun. 
Za provinění proti hygienickým předpisům 
či chybějící povinné informace, včetně údajů 
o alergenech, mohou inspektoři udělit pokutu 
až 10 milionů korun. 
Inspekce slibuje, že kontroly budou i nadále 
pokračovat v nastavené intenzitě, proto se 
máme i v dalších měsících pravděpodobně 
na co těšit… 

potravinová policie

•  Suroviny k výrobě a přípravě stravy musejí být kvalitní a zdravotně nezávadné. Jejich 
skladování musí být zajištěno odděleně podle druhu ve vymezených prostorách, aby 
nedošlo ke kontaminaci. 

•  Potraviny, které mohou podporovat růst patogenních mikroorganismů nebo tvorbu 
toxinů, nesmějí být udržovány při teplotách, které by mohly vést k ohrožení zdraví. 
Chladicí řetězec nesmí být přerušen. 

•  Na všech stupních výroby, zpracování a distribuce musí být potraviny chráněny proti 
jakékoli kontaminaci. Nesmí dojít ke křížení „nečistého“ provozu, v němž se upravují 
syrové potraviny, myje nádobí a odstraňují odpadky, a „čistého provozu“, ve kterém se 
tepelně zpracovávají potraviny a pokrmy upravují do konečné podoby. 

•  Připravované pokrmy musejí být zdravotně nezávadné, vyhovovat mikrobiologickým 
a chemickým požadavkům a jejich smyslové vlastnosti mají odpovídat charakteru pokrmu. 

•  Nedílná součást provozu stravovacího zařízení je sanitace – komplex činností, kterými 
se zabezpečují požadavky vyplývající z hygienické a protiepidemické péče o potravi-
ny. Prostředky sanitace jsou čištění, preventivní zamezení výskytu hmyzu a hlodavců 
a provádění běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Běžný úklid veške-
rých prostor a čištění zařízení, strojů a pomůcek se provádí denně. 

•  Žádný pracovník, který přichází přímo nebo nepřímo do kontaktu s potravinami, nesmí 
být zdrojem kontaminace potravin, všichni musejí udržovat v odpovídající míře osobní 
hygienu a vhodným způsobem se chovat.

Zásady hygieny ve stravovacích zařízeních
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Reputace 
roste 
Čeští spotřebitelé preferují tuzemská vína 
a považují je za kvalitnější než dovozová. Jsou 
také ochotni si za ně připlatit, jak vyplývá 
z průzkumu Vinařského fondu. Podle jeho šéfa 
Jaroslava Machovce průzkum přinesl historic-
ky nejpozitivnější pohled spotřebitelů na mo-
ravská a česká vína. Tuzemská vína preferuje 
58 % konzumentů, většina je upřednostňuje 
i v případě, kdy jsou dražší než dovozová. Ješ-
tě v roce 2006 považovalo moravská a česká 
vína ve srovnání se zahraničními za kvalitnější 
pouhých 15 % konzumentů. Podle průzkumu 
se vztah lidí k tuzemskému vínu zlepšil díky 
kampani Vína z Moravy, vína z Čech, ale také 
díky seriálu Vinaři. Spotřeba vína dlouhodobě 
roste, ovšem většina se do ČR stále dováží.

Závažné chyby  
při výkupu 
Česká obchodní inspekce zjistila nedostat-
ky při čtvrtině ze 447 kontrol obchodníků, 
výrobců a dovozců zaměřených na výkup 
vratných zálohovaných obalů a jejich uvá-
dění na trh. V 28 případech prodejce porušil 
povinnost nabízet stejné nápoje ve vratných 
lahvích souběžně s prodejem těchto nápojů 
v nevratných obalech. Toto nařízení platí pro 
provozovny o prodejní ploše nejméně 200 
metrů čtverečních. V deseti případech pro-
dejce nedodržel povinnost vykupovat tyto 
obaly, tedy zejména vratné lahve od nápo-
jů, bez omezení množství a bez vázání jejich 
výkupu na nákup zboží. Inspektoři uložili cel-
kem 16 pokut za 169 500 Kč. Vzhledem k pře-
trvávajícím nedostatkům budou kontrolní 
akce nadále pokračovat.

Kam na jablka  
či bylinky?
Z iniciativy nadšenců vzniká interaktivní 
mapa www.na-ovoce.cz, na které najdete ve-
řejně přístupná místa, na nichž si můžete pro 
svoji potřebu nasbírat či natrhat ovoce nebo 
bylinky. Podělit se s ostatními o své poznat-
ky můžete i vy, ovšem pozor – vždy byste si 
měli nejdříve u vlastníka či správce pozemku 
ověřit, zda je sklizeň vůbec možná. Uživatelé 
webu by měli dodržovat kodex sběrače, aby 
nedocházelo jen ke sklízení, ale také ozdra-
vování přírody. Zneužití databáze by se mělo 
zabraňovat díky interakci jednotlivých uživa-
telů, možností diskuze pod jednotlivými stro-
my umístěnými v mapě, hlášení o momentál-
ním stavu konkrétního stromu či upozornění 
na strom, který do mapy nepatří.

Bez strachu 
z přejídání
V Česku vzniká zcela nová síť restaurací 
označených logem FOOD, ve kterých se 
lidé v pracovním týdnu mohou najíst pod-
le principů kvalitního stravování a pravidel 
boje s obezitou. Vznik nové sítě restaura-
cí je pokračováním evropského projektu 
na podporu zdravého stravování zaměst-
nanců, který iniciovala EU ve spolupráci se 
společností Edenred. Doporučené restaura-
ce musejí splňovat několik podmínek: mít 
na jídelním lístku alespoň dvakrát týdně ze-
leninové nesmažené jídlo, možnost objed-
nat si menší porce, mít v menu jídla méně 
kalorická a zeleninové saláty jako hlavní 
jídlo. Vyžadovány jsou také zeleninové a ne-
smažené přílohy a energeticky méně vydat-
né polévky. Více na www.ticketka.cz.

Jezme  
bezpečně 
Zdravý a vyvážený jídelníček je nezbytný pro 
zdraví každého z nás. Neustále je však v ohro-
žení bezpečnost potravin, přičemž růst 
cestovního ruchu i obchodu zvyšují pravdě-
podobnost, že se znečištění bude šířit v mezi-
národním měřítku. Jen v roce 2013 bylo v EU 
hlášeno přes 310 000 případů bakteriálních 
onemocnění přenášených potravinami, ce-
losvětově pak způsobují tyto nemoci celých 
2,2 milionu úmrtí za rok. Bezpečnost potra-
vin se tak stala hlavním tématem Světového 
dne zdraví – zejména skutečnost, že v globa-
lizovaném světě je nutné zajistit bezpečnost 
ve všech krocích dlouhého řetězce putování 
potravin. Jak se můžete nejlépe chránit vy 
sami, se dočtete na www.who.cz.

Šampioni  
v solení
Každý druhý chléb nebo pečivo, které si Češi 
koupí v obchodě, obsahuje více soli, než je 
doporučeno. Nejvíc jí je v obyčejném sole-
ném rohlíku a kmínovém chlebu. V průzku-
mu iniciativy Vím, co jím a piju z 20 vzorků 
11 splnilo kritéria Světové zdravotnické or-
ganizace (WHO) na obsah soli a jen devět 
také kritéria na obsah přidaných cukrů, ri-
zikových tuků, vlákniny a celkovou energii, 
řekl ČTK člen správní rady iniciativy docent 
Jiří Brát. Norma WHO je pět gramů soli 
na den, Češi ji podle J. Bráta až třikrát pře-
kračují. Po Maďarsku jsme na tom se spo-
třebou soli nejhůře v Evropě. Až 75 % příjmu 
soli je z komerčně dodaných potravin, chléb 
a pečivo tvoří třetinu denní dávky.

palec nahoru, palec dolů
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Ač jsou Češi jako národ tradičně spojováni spíše s pivem, dopřávají si rok 
od roku více i víno. A se vzrůstající oblibou tohoto moku roste i zájem 
o informace. Zejména o odrůdách a druzích vín, o jejich kvalitě, účincích 
na lidské zdraví, ale také třeba o vinařských regionech a konkrétních vinařích.

Denně 
    pohárek vína 
  pro zdraví

zaostřeno
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Okoštujte  
tekutou révu

rubrika podporována
zaostřeno

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Ve složení hroznového vína vynikají 
především sacharidy a vitaminy, zejména 
skupiny B, ale i A, C a E, zatímco proteiny 
a tuky v něm mají jen velmi skromný podíl. 
Hroznové víno pěstované v chladnějších ob-
lastech má nižší obsah cukru, zatímco úroda 
z teplého, suchého podnebí bývá mnohem 
sladší. Nejvíce zastoupenými minerály jsou 
draslík a železo a kromě nich hroznové víno 
obsahuje hořčík, vápník, fosfor a měď. 

Střídmost především
Je dokázáno, že fenolické látky přítomné 
v hroznovém vínu mají účinky na cirkulaci 
krve v arteriích, obzvlášť důležité jsou pro 
koronární arterie. Způsobují rozšíření cév 
a tím zvyšují průtok krve. Působí i na krevní 
destičky, aby nevytvářely sraženiny, čímž 
snižují riziko ucpávání arterií, ke kterému 
dochází při arterioskleróze. Víno zpomaluje 
oxidaci cholesterolu přenášeného lipopro-

Většina odborníků označuje občasnou konzumaci vína 
v malém množství za zdraví neškodnou, z pohledu prevence 
zejména kardiovaskulárních onemocnění dokonce za pozitivní. 
Podle statistik se lidé v zemích jako Francie, Řecko, Itálie 
a Španělsko, kde je víno konzumováno pravidelně, dožívají 
vyššího věku a mají nižší úmrtnost na ischemickou chorobu 
srdeční. Jako bezpečné množství bývají obecně doporučovány 
nejvýše 2 dcl pro ženy a 3 dcl pro muže. Od masivního 
víkendového popíjení tedy pozitiva nečekejte!

Víno dále obsahuje především:
•  Vodu, jejíž obsah lze redukovat pozd-

ním sběrem.
•  Alkohol, který vzniká kvašením cukru, 

obvykle v množství 9 až 15 %.
•  Barviva, která nejsou obsažena v dužnině 

a přecházejí do vína v době nakvášení.  
•  Aromatické látky, jež jsou zastoupe-

ny velmi hojně a dávají vínu chuť, 
vůni a charakter.

•  Třísloviny, zastoupené hlavně taniny. 
Při konzumaci vína nalačno mohou 
být příčinou bolesti hlavy. Mají natrp-
klou příchuť, dostávají se do vína ze 
slupky a peciček. 

•  Fenolické látky – skupina sloučenin 
tvořená z asi 85 % flavonoidními 
látkami. Obsah fenolických látek je 
u červených vín výrazně vyšší než 
u bílých. Jejich antioxidační aktivita 
může být výrazně ovlivněna odrůdou 
hroznů, jejich zralostí, způsobem 
lisování, délkou macerace, teplotou 
kvašení, používáním enzymů nebo 
druhem dubového dřeva zracího sudu.
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teiny s nízkou hustotou (LDL). Tento tzv. 
špatný cholesterol vyvolává tvorbu arterio-
sklerotických plátů ve stěnách arterií, čímž 
způsobuje arteriosklerózu.
Flavonoidy ve víně zmírňují průběh zánětů, 
mají také bakteriostatické a antivirové 
účinky. Zpevňují krevní kapiláry, ovlivňují 
hladinu estrogenu v krvi, podporují účinek 
vitaminu C a v neposlední řadě pomáhají 
odstraňovat z těla volné radikály.
Přes všechny popsané pozitivní účinky 
samozřejmě sklenička vína denně ke zdra-
ví nestačí. Je vždy třeba dodržovat také 
ostatní doporučení zdravého životního 
stylu. Příznivý účinek vína přichází se 

střídmou konzumací, což nabádá k peč-
livému výběru, pomalému vychutnávání 
a vnímání vína všemi smysly.

Cesta vína
Postupným dozráváním se v hroznech 
zvyšuje obsah cukru a ubývá kyselin. Před 
samotným zpracováním se víno odzrňuje, 
aby se do nápoje nedostal chlorofyl. Rmut 
neboli směs pomletých bobulí se nechá 
kvasit, nebo se z něho lisuje hned mošt. Roz-
kvašený mošt, známý jako burčák, obsahuje 
poměrně málo alkoholu, ale je nasycen oxi-
dem uhličitým. Z burčáku pak vzniká mladé 
víno, které je nutné vyčistit od kalů. 

Chcete-li ochutnat skutečnou speciali-
tu, vyzkoušejte víno barrique. Takové 
víno zrálo v  dubovém sudu minimál-
ně po  dobu tří měsíců a  absorbovalo 
do  sebe to nejlepší z  použitého dřeva. 
Výjimkou nejsou tóny vanilky, oříšků, ka-
ramelu a dalších chutí a vůní – vše záleží 
na původu dubového dřeva. Skutečnost, 
že bylo víno uloženo v těchto sudech, na-
jdete na etiketě.

VÍNO S CHUTÍ 
VANILKY

  víno suché: max. 0–4 g 
  víno polosuché: 4,1–12 g 
  víno polosladké: 12,1–45 g 
  víno sladké: min. 45 g  

 
•  Kabinet: nejméně 19 stupňů přírodní 

cukernatosti
•  Pozdní sběr: nejméně 21 stupňů přírod-

ní cukernatosti
•  Výběr z hroznů: nejméně 24 stupňů 

přírodní cukernatosti
•  Výběr z bobulí: nejméně 27 stupňů 

přírodní cukernatosti.
•  Slámové víno je z hroznů, které byly 

před zpracováním skladovány na slámě 
či rákosu nebo byly zavěšeny ve větra-
ném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců 
a získaný mošt vykazoval nejméně 
27 stupňů přírodní cukernatosti.

•  Ledové víno se vyrábí z hroznů, které 
v průběhu sklizně i zpracování zůstávají 
zmrzlé. Z bobulí je vytlačena koncen-
trovaná šťáva, zatímco voda zůstává 
zmrzlá v krystalcích ledu. Získaný 
mošt je hustý a má nejméně 27 stupňů 
přírodní cukernatosti. 

•  Výběr z cibéb (bortrytický 
výběr) je z hroznů, které 
dosáhly nejméně 32 stup-
ňů přírodní cukernatos-
ti. Cibéby jsou scvrklé 
bobulky na přezrálých 
hroznech, které vznikají 
odpařením vody. Zpra-
covávají se obvykle 
až poté, co byly 
napadeny ušlechti-
lou plísní botrytis 
cinerea.

Vína podle cukernatosti (g cukru/l vína)

•  Stolní víno, dnes již uváděné pouze 
pod názvem víno, nesmí být označo-
váno názvem odrůdy, vinařské oblasti 
ani ročníkem. Může být vyráběno ze 
rmutu, moštu či vína získaného z odrůd 
moštových a odrůd registrovaných jako 
stolní, tuzemské i z dovozu. Hrozny mají 
dosáhnout nejméně 11 stupňů přírodní 
cukernatosti.

•  Pokud byly hrozny sklizeny v České re-
publice a víno splňuje předepsané pod-
mínky, může být stolní víno označeno 
jako zemské víno. V tomto případě lze 
na etiketě uvést i název odrůdy a země-
pisné označení. Minimální cukernatost 
je 14 stupňů.

•  Víno jakostní se vyrábí z hroznů 
moštových odrůd sklizených v jed-
notlivých vinařských oblastech 
(musí obsahovat nejméně 85 % vína 
vyrobeného z odrůdy uvedené na eti-
ketě). Mošt musí dosáhnout nejméně 
15 stupňů přírodní cukernatosti. Víno 
musí být označeno názvem vinař-

ské oblasti, ve které bylo vyrobeno. 
Známkové jakostní víno smí být smí-
šeno maximálně ze tří odrůdových 
jakostních vín. O těchto vínech také 
hovoříme jako o vínech odrůdových 
nebo známkových. 

•  Jakostní vína s přívlastkem jsou 
vyrobena z vyzrálých hroznů, které 
mají vyšší obsah cukru. Přívlastkové 
víno musí obsahovat nejméně 85 % 
vína vyrobeného z odrůdy zapsané 
ve Státní odrůdové knize a uvedené 
na obalu. Navíc bývá označováno 
přívlastkem, názvem vinařské oblasti 
a vinařské obce a rokem sklizně hroz-
nů. Víno s přívlastkem se smí vyrábět 
smíšením maximálně tří odrůd révy 
vinné. Kromě síry nesmějí být použity 
žádné chemické konzervanty. 
Přívlastky vín odpovídají jejich přírodní 
cukernatosti, tedy značí, jaké cukerna-
tosti dosáhly hrozny, ze kterých je víno 
vyrobeno. Nejnižší cukernatosti dosahu-
je kabinet, nejvyšší pak výběr z cibéb.

Vína podle vyzrálosti hroznů
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Dražší víno 
 není  automaticky lepší

Co nejvíce ovlivňuje kvalitu vína v da-
ném roce?
Kvalita vína je ovlivněna především kvali-
tou a cukernatostí hroznů. Jejich dosažení 
je proces zdlouhavý a poměrně náročný, 
ovlivněný řadou faktorů. Velmi důležitým 
článkem v cestě za vínem je počasí, které 
určuje, jaký bude ročník. Pro kvalitu vína 
je důležité také optimální množství hroznů 
na révě, které musíme někdy regulovat, 
právě pro zachování kvality celku. A pokud 
se nám podaří uhlídat i nálety špačků, 
kteří dokážou během minut zhatit celoroč-
ní práci, máme velkou šanci sklidit kvalitní 
hrozny. Pak už záleží jen na vinaři, jakou 
odvede práci ve sklepě. 

Je nějaký rozdíl mezi vínem tzv. sel-
ským a průmyslově vyráběným? 
Velké firmy, které víno průmyslově vyrábě-
jí, mají k dispozici moderní vybavení, la-
boratoře, používají moderní metody. I díky 
tlaku konkurence a kvalitativní úrovni vína 
na našem trhu jsou schopné vyrábět mok 
tak, aby v této konkurenci obstály. Ma-

lovinař při výrobě tzv. vína selského tyto 
možnosti nevyužívá. Víno dělá tradičními 
způsoby a při jeho degustaci musí spolé-
hat na vlastní smysly. Vyškolí ho dlouho-
dobá praxe a stále nové poznatky, protože 
každá odrůda i ročník jsou v něčem jiné.

Co nám říká medaile na láhvi s vínem?
Zlatá, stříbrná či bronzová medaile 
udělená na výstavě vín je ocenění, které 
není až tak složité získat, pokud máme 
dobré víno. Výrobce ví, že výborná vína 
se prodají i bez tohoto označení, a je si 
vědom, že samotnou medailí se zvedají 
náklady na výrobu konkrétního druhu 
vína – o vlastní náklad na medaili, ruční 
nalepení apod. Proto často tento náklad 
investuje spíše do vín průměrných, kterým 
potřebuje zvýšit prodej a reklamu. Ale ne 
vždy tomu tak musí být.

Může se spotřebitel orientovat na trhu 
s vínem podle ceny? 
To nelze říci jednoznačně, jsou zde velké 
individuální rozdíly a nemusí platit, že 

Hodonínsko na jižní Moravě 
je krajem vinné révy, vinohrad 
zde dříve vlastnila téměř 
každá rodina. Děti se učily 
od rodičů a pokračovaly 
v tradici. Dnes se tento trend 
mění. Práce na vlastním 
vinohradu je náročná a řada 
potomků ustupuje od těchto 
tradic a vzdává se dědictví 
rodičů. Václav Kratochvil 
však patří mezi ty zarputilé 
a dnes již i zkušené vinaře. 
Líbí se mu filozofie pěstování 
a zpracování vlastního 
vína, které prezentuje 
i na výstavách.

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto autorka, shutterstock
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dražší se automaticky rovná kvalitnější 
a chutnější. Jde o zákazníka, jeho smysly 
a chutě. Je třeba si uvědomit, že někdy se 
neshodnou ani zkušení vinaři při bodování 
vín a degustaci. Proto je ideální najít si 
svého vinaře, víno ochutnat, vybrat, za-
koupit a doma si nápoj vychutnat a utvrdit 
se tak o vhodnosti svého výběru. 

Jaký je rozdíl mezi vínem sladkým 
a suchým?
O sladkosti vína rozhoduje především zbyt-
kový cukr, který ve víně zůstane po celém 
procesu jeho výroby. Nejméně zbytkového 
cukru oproti kyselinkám mají vína suchá. 
Díky tomu u nich více vynikne i jejich 
charakter, vůně, plnost. V konečné fázi je 
pak takové víno lahodnější a chutnější. 
Vyšší obsah cukru u sladkých moků naopak 
dokáže zastínit celý charakter vína.
 

Co si myslíte o dnes tolik populárním 
Svatomartinském vínu? 
Před pár lety znal pojem Svatomartinské 
víno jen malý okruh skutečných příznivců 
vína. Po roce 2000 byl, po vzoru Francie 
a za účelem vyplnění díry na trhu, tento 
termín medializován a byly navozeny pod-
mínky pro prodej mladého vína. Dnes se 
značka Svatomartinské vyrábí z několika 
odrůd – Müller Thurgau, Veltlínské červené 
rané, Moravský muškát, Modrý Portugal 
a Svatovavřinecké. Nositeli tohoto názvu 
se však mohou stát pouze ta vína nového 
ročníku, která prošla kontrolou. Víno je 
rychlým zpracováním a filtrací upraveno 
tak, aby 11. listopadu stálo na pultech 
našich obchodů. Zákazníci na tento pojem 
slyší a vyžadují ho. Já osobně mám názor 
rozporuplný, rychlost výroby tohoto vína 
nesvědčí jeho kvalitě. Raději dopřávám 
zrání ten čas, který si zaslouží a potřebuje. 
Ale to je jen můj názor. 

Které víno je více v kurzu? Červené, 
nebo bílé?
Momentálně je u nás trend vyšší spotřeby 
vína bílého. Je to i tím, že naše bílá vína 
jsou ve světě vysoko ceněná – například 
král vín Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, 
nebo novinka  Hibernal, ale samozřejmě 
i řada dalších. V žádném případě bych ale 
nezatracoval naše červená vína. V tom, že 
se nyní konzumuje více bílé víno, vidím 
jen momentální trend. Mezi nejoblíbenější 
červené odrůdy patří Portugal modrý, 
Rulandské modré nebo Donfelder.

Co říkáte na podvody s vínem, které patří 
mezi nejvíce falšované potraviny vůbec?
Lihová mafie se zřejmě přesouvá do oblasti 
obchodu s vínem. Bohužel i přes provádě-
né kontroly jsou hrozící postihy ve srovnání 
se zahraničím zanedbatelné. V Rakousku 
je jakékoli pančování, falšování nebo 
prodej v rozporu s předpisy nemilosrdně 
tvrdě trestáno finančně nebo až vězením. 
A u nás? Sankce za odhalené případy jsou 
řešeny pouze v režimu přestupků. Proti vel-
kým podvodníkům se v podstatě za součas-
ného stavu nedá efektivně zakročit.
V souvislosti s připravovanou novelou zá-
kona o vinohradnictví a vinařství vzrůstají 
diskuze a návrhy vinařů na to, jak nejúčin-
něji zasáhnout. Situace ohledně podvo-
dů je dlouhodobě kritická. Nikde jsem 
neviděl na vinotéce nápis „Stáčená vína 
ze zahraničí“ a přitom si troufám tvrdit, 
a prováděné kontroly to jen potvrzují, že 
velké množství prodávaných čepovaných 
vín pochází ze zahraničí.

Je laik vůbec schopen poznat kvalitní víno?
Především i laik by měl vědět, co od vína 
očekává. Což je, vzhledem k rozmani-
tosti druhů vín a chutí člověka, velmi 

individuální záležitost. Co ale hodnotit 
můžeme, je vzhled, barva, chuť a vůně. 
Víno by mělo být čiré, bez známek zákalu, 
s výjimkou archivních vín, u kterých není 
vinný kámen nebo vysrážená bílkovina 
na závadu. Barva musí být bez nahněd-
lých tónů, ty tolerujeme také jen u archiv-
ních vín. Ve vůni bychom měli hledat tóny 
odpovídající odrůdě, ne známky zatuch-
lého stárnutí, hnilobného zápachu či 
stopy po rozpouštědlech a acetonu, které 
svědčí o nevyzrálosti či špatné kvalitě 
a zpracování hroznů. 
Vybíráte-li víno lahvové, je vhodné sáh-
nout alespoň po jakostním odrůdovém 
víně, které garantuje 85 % obsah vína 
z odrůdy uvedené na etiketě. Lze říci, že 
čím je etiketa obecnější, tím nižší kvalitu 
vína můžete očekávat. Naopak, jsou-li 
informace podrobné, je pravděpodobné, 
že víno je odrůdově čistší a byla mu věno-
vána adekvátní pozornost. 
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Hledání oříšků je práce 
 pro Popelku

Za vynález lískooříškového krému může 
válečný nedostatek surovin, především 
kakaa, který způsobil, že se cukrář z Pie- 
montu Pietro Ferrero rozhodl vystačit si 
s tím, co nabízí rodný kraj a vyzkoušel 

přidat do krému oříšky. Jeho produkt, 
pomazánka Gianduje, tvořená z 50 % man-
dlemi/lískovými ořechy a z 50 % čokoládou, 
se stala velkým hitem. Pietro ale neusnul 
na vavřínech a pomazánku stále vylepšoval 
k obrazu svému. Toužil po tom, aby byla 
ještě krémovější, ještě roztíratelnější a tak 
se v roce 1964 zrodila Nutella. Nejslavnější 
z pomazánek, které se dnes každé 2,5 vte-
řiny prodá jedna sklenice, brzy získala řadu 
následovnic. Ne všechny ovšem dosahují 
kvalit své předchůdkyně.

Pro vzorek až do Německa
Pro náš test jsme v běžné prodejní síti 
zakoupili 14 vzorků lískooříškových výrobků 
označených jako pomazánky, krémy i pasty. 
Vybírali jsme ty, které mají v názvu lískové 
oříšky a ve složení kakao, balené jak ve skle, 
tak v plastovém kelímku s víčkem. Ceny 
vzorků se pohybovaly od 6 až po 36 korun 
za 100 g a pro srovnání jsme zařadili i Nutellu 
z německého trhu.
Lískooříškové pomazánky a krémy se 
vyrábějí z čokolády, oříšků, cukru, kakaa, 
rostlinného oleje a sušeného mléka. Ve slo-

žení na obalu často najdeme také aroma 
(přírodní nebo umělé), emulgátor (sojový 
nebo slunečnicový lecitin), mléčnou syrovát-
ku, sůl (z důvodů senzorických i technologic-
kých), mletou vanilku, sojovou mouku a jiné 
ingredience. Odborné analýzy lískooříško-
vých pomazánek provedl Výzkumný ústav 
potravinářský v Praze, oddělení Výživových 
látek, který ve vzorcích stanovil obsah tuku, 
zastoupení mastných kyselin, tukuprosté 
kakaové sušiny a obsah oříšků.

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, MF Dnes

Kvalitní tuk, hodnotná 
čokoláda, dobré lískové 
oříšky… takové jsou ideální 
komponenty vynikající 
lískooříškové pomazánky. 
V našem testu jsme se 
zaměřili na zjištění, jak 
kvalitní tuky výrobci opravdu 
používají a ve kterém 
krému nalezneme místo 
oříšků jen aroma. Žádný 
z výrobků v testu nepropadl, 
ale rozdíly mezi nimi byly 
opravdu výrazné.

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR

Trvanlivost jednou otevřené pomazánky 
se zvýší skladováním v ledničce, ale ani při 
skladovací teplotě do  20 °C neuděláme 
chybu. Základem je nepoužívat při mani-
pulaci s pomazánkou špinavé nádobí.

JAK SKLADOVAT?
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jak poznat kvalitní potraviny

Vynikající výsledky analýz
Naměřené hodnoty obsahu tuku se vícemé-
ně shodovaly s deklarací na obalech a pří-
padné odchylky se pohybovaly v rozmezí 
do 5 %, tedy v rámci povolené tolerance. 
Ve spektru mastných kyselin jsme porovná-
vali kvalitu použitého tuku. Lepších výsledků 
zde dosahovaly vzorky s vyšším podílem 
nenasycených mastných kyselin – nejlépe 
byly hodnoceny vzorky Cremino Hazelnut 
Spread, K-Classic Nussano, Nusica hazelnut 
chocolate, Oak Lane Hazelnut Cocoa Spread 
a Kiddy Cocoa Hazelnut Cream. Vzorky 
neobsahovaly buď žádné, nebo jen minimál-
ní množství transmastných kyselin, které 
zvyšují riziko srdečních a cévních nemocí. 
Nejlépe z hodnocených faktorů dopadl 
obsah tukuprosté kakaové sušiny – u všech 
vzorků se naměřené hodnoty dostaly až 
k 90 % deklarované hodnoty, což je výborný 
výsledek. Ne na všech obalech ovšem údaj 
o obsahu kakaové složky nalezneme, legisla-
tiva však podobný údaj ani nevyžaduje.

Oříšky, nebo aroma?
Oříšky jsou v pomazánkách nejdražší 
výrobní složkou, proto se s nimi výrobci 
snaží šetřit a jejich přítomnost v pomazánce 
se samozřejmě odráží i v ceně. Minimální 
množství oříšků v lískooříškových poma-
zánkách není stanoveno žádným předpisem 
– pohybuje se tak od deklarovaných 13 % 
v případě Nutelly až po 0,05 % u vzorků 
Happy Choco a Sympathica. „Může to být 
považováno za klamavé označení, ale 
značení je vždy nutné posuzovat jako celek. 
Ale je to opodstatněný podnět pro naši 
kontrolu,“ říká ředitel kontrolního odboru 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
Jindřich Pokora. Přesné množství oříšků 
jsme bohužel nebyli schopni stanovit, v sou-
časnosti je k dispozici jen metoda, která je 
schopna spolehlivě stanovit pouze stopová 
množství oříšků. Pro výrobky s vyšším množ-
stvím oříšků není úplně vhodná, proto jsme 
výsledky testování obsahu oříšků nezahrnuli 
do hodnocení. Obsah této složky, který 
uvádíme u každého výrobku v tabulkách 
na následujících stranách, je tedy množství 
deklarované výrobcem.

Senzorika zklamala
Senzorické kvality lísko- 
oříškových pomazánek 
prověřil panel odborníků a 
také dětská porota, jíž jsou 
tyto výrobky primárně určeny. Hodnotili 
vůni, konzistenci, vzhled i chuť. Ideální 
pomazánka by měla mít stejnoměrné 
zabarvení, příjemnou vůni a chuť po použi-
tých surovinách bez cizích pachů a příchutí. 
Chuť ani vůně by neměly být kyselé nebo 
nahořklé. Použitý tuk by se měl kvalitou co 

nejvíce blížit kakaovému máslu. Pomazánka 
by měla být při pokojové teplotě snadno 
roztíratelná, s krémovou konzistencí, a celé 
chuti by neměl dominovat cukr. 
Některé vzorky měly k ideálu daleko, nej-
častější prohřešky si můžete přečíst v ta-
bulce a u jednotlivých vzorků na dalších 
stranách. Obaly jsme hodnotili s ohledem 
na přesnost, úplnost a správnost informa-
cí pro spotřebitele. Nejhůře si vedl Kiddy 
Cocoa Hazelnut Cream s nečitelnými údaji 
a chybně uvedeným výčtem alergenů 
a Alnatura Schoko-Nuss s velmi špatně 
čitelnou a neúplnou přelepkou s údaji 
v českém jazyce.

Německá Nutella je levnější
Jak dopadlo srovnání české a německé 
Nutelly? Pomazánky se liší chutí, složením 
(obsahem kakaa a tuku) i cenou. Německá 
má lehce vyšší obsah kakaa, česká cukru, 
navíc nejsou vyrobeny ani ve stejném závo-
dě, ani ze stejných surovin. V Německu je 
Nutella levnější – v Berlíně jsme za ni zaplati-
li v přepočtu na 100 gramů 16 korun, v Praze 
19 korun. Že je německá Nutella odlišná 
od té, která se prodává v Česku, připustila 
také Šárka Kurdiovská ze společnosti Ferre-
ro Česká: „S výjimkou Německa, které má 
z historických důvodů mírně odlišnou verzi 
produktu, je stejná meziná-
rodní receptura 

v oběhu po celém světě. Spotřebitelé v Ně-
mecku dávají přednost více kakaové chuti, 
oproti jiným zemím, kde upřednostňují více 
oříškovou chuť.“

Jak vybrat dobrý krém?
Šíře sortimentu lískooříškových pomazánek 
je široká, vybrat si můžeme jak z českých, 
tak zahraničních (řeckých, nizozemských či 
německých) výrobků. Za kvalitu ingrediencí 
je lepší si raději připlatit a vybírat krémy 
s vyšším podílem lískových oříšků i kakaa. 
„V obchodech najdeme dva typy výrobků: 
lískooříškové pomazánky, u kterých je ze zá-
kona povinnost značit podíl lískových oříšků 
a nikoli už kakaa, a kakaové pomazánky s lís-
kovými oříšky nebo jejich příchutí, u kterých 
musí být uveden podíl kakaového prášku,“ 
vysvětluje nutriční terapeutka Hana Knížko-
vá (www.vyzivadeti.cz). „Vždy bychom měli 
volit výrobek, který obsahuje co nejvyšší 
podíl oříšků/kakaového prášku. Sledovat by-
chom měli podíl cukru a upřednostňovat vý-
robek s nižším podílem jednoduchého cukru 
a nižší energetickou hodnotou. Ve složení 
často najdeme uvedený palmový olej, který 
z nutričního hlediska není příliš vhodný. Ob-
sahuje množství nasycených mastných kyse-
lin, které zvyšují hladinu cholesterolu a tím 
přispívají k riziku vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění. To, že je ve výrobku palmový 
tuk, nemusí automaticky znamenat nevhod-
ný výrobek. Vždy je zásadní celkové složení 
tuků, jak nasycených, tak i těch „zdravých“ 
nenasycených mastných kyselin. V jídelníčku 
zdravého dítěte s pohybovou aktivitou má 
své místo každá potravina – tedy můžeme 
jednou za čas pro zpestření jídelníčku zařadit 
i pečivo se sladkou pomazánkou. Výhodnější 
je kombinace s celozrnným pečivem, ovo-
cem a neslazeným nápojem,“ doporučuje 
nutriční terapeutka. 

Největšími prohřešky při senzorickém tes-
tování byly: 

•  tužší konzistence nevhodná k namazání

•  příliš sladká chuť

•  umělé pachutě (nepřirozené, navoněné)

•  žluklost

•  nerozpuštěné krystalky cukru

•  vysrážený tuk

•  nepříjemné vůně

•  přepražené oříšky

•  velmi řídká, až olejová konzistence

CO SE POROTĚ 
NELÍBILO?



www.svetpotravin.cz18

testovali jsme pro vás – lískooříškové pomazánky
rubrika podporována

Nutella  
Nuss-Nugat-Creme
Zakoupeno: v Německu
Výrobce: Ferrero Německo

Cena:  
2,49 EUR/450 g
Cena za 100 g:  
15,50 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 13 %
Složení:  
cukr, palmový 
olej, lískové 
oříšky, odtuč. 
kakaový prášek, 
suš. mléko, 
sojový lecitin, 
vanilin 

Z laboratoře: Vysoký obsah lískových oříšků 
i kakaa (8,1 %). Množství tuku (34 %) odpovídá 
deklaraci, jeho kvalita je průměrná. 

Z degustace: Tužší, ale krém se výborně 
roztírá. Chuť vynikající, oříšková i kakaová 
složka jsou vyvážené. Pro porotu nejlepší ze 
všech, u dětí skončila druhá. 

Značení: „Bez umělých barviv a konzervantů,“ 
ty ale neobsahuje žádný krém.

Známka testu 1,6

Cremino 
Hazelnut Spread 
Zakoupeno: Penny
Výrobce: v Nizozemsku 
pro Penny

Cena:  
44,90 Kč/400 g
Cena za 100 g:  
11,20 Kč 
Obsah lískových 
oříšků: 13 %
Složení:  
cukr, rostlinný 
olej, lískové 
ořechy, kakaový 
prášek se 
sníž. obsahem 
tuku, sušené 
odtučněné 
mléko, emulgátor 
lecitin

Z laboratoře: Vysoký obsah lískových oříšků. 
Kvalita tuku je dobrá a množství (38 %) 
odpovídá deklaraci. Obsah kakaa (5,3 %) 
průměrný. 

Z degustace: Světlejší krém se dobře 
roztírá, ale na povrchu vyráží tuk. Chuť oříšků 
slabší, kakao téměř neznatelné, příliš sladká 
a „umělá“. Děti nenadchl, ani neurazil. 

Značení: Hůře čitelné a neúplné, žádné 
informace o alergenech.

Známka testu 2,1

Nutella Pomazánka  
lískooříšková s kakaem
Zakoupeno: Globus
Prodávající: Ferrero Česká

Cena:  
75,90 Kč/400 g
Cena za 100 g:  
19 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 13 %
Složení:  
cukr, rostlinný 
olej, lískové 
oříšky, odtuč. 
kakaový prášek, 
odtuč. suš. 
mléko, suš. 
syrovátka, sojové 
lecitiny, vanilin

Z laboratoře: Obsah lískových oříšků 
je vysoký. Obsah tuku (33 %) odpovídá 
deklaraci, kvalita průměrná. Obsah kakaa 
(6,7 %) je nižší než u německé Nutelly. 

Z degustace: Hladká, velmi dobře 
roztíratelná. Chuť dobrá, vyrovnaná, příjemně 
čokoládová i oříšková, bez pachutí, ale méně 
plná. U dětí zvítězila. 

Značení: Není jasné místo výroby.

Známka testu 1,7

K-Classic Nussano  
Nugátový krém s oříšky
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: v Německu  
pro Kaufland

Cena:  
44,90 Kč/400 g
Cena za 100 g:  
11,20 Kč 
Obsah lískových 
oříšků: 13 %
Složení:  
cukr, rostl. olej, 
lískové oříšky, 
odtuč. kakao, 
sušené odtuč. 
mléko, emulgátor 
slunečnicový 
lecitin

Z laboratoře: Obsah lískových oříšků je 
vysoký. Obsahuje 38 % tuku, kvalita je dobrá. 
Obsah kakaa (6,6 %) je trochu nižší než 
deklarovaný. 

Z degustace: Pomazánka tmavé barvy se 
snadno roztírá. V chuti vítězí čokoláda nad 
oříšky, kazí ji cizí pachuť kávy a umělého 
aroma. Celkový chuťový dojem je nevýrazný. 
Dětem chutnala. 

Značení: Špatně čitelné a neúplné.

Známka testu 2,2

Alnatura  
Schoko-Nuss BIO 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: v Německu

Cena:  
89,90 Kč/250 g
Cena za 100 g:  
36 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 45 %
Složení:  
lískové oříšky, 
třtin. cukr, 
neztuž. palmový 
tuk, suš. 
plnotučné mléko, 
odtuč. kakaový 
prášek, Bourbon 
vanilka

Z laboratoře: Od ostatních se liší velmi 
vysokým obsahem oříšků. Hodně tuku (45 %), 
kvalita průměrná. Méně kakaa (4,3 %). 

Z degustace: Liší se i světlou barvou a chutí. 
Je plná, víc oříšková než čokoládová a ne 
každému vyhovuje. Dobře se roztírá, dojem 
kazí nerozpuštěné krystalky cukru. Děti moc 
nenadchla. 

Značení: Český text na přelepce je špatně 
čitelný a neúplný.

Známka testu 2,5

Orion Nugeta  
lískooříšková 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Nestlé Česko

Cena:  
9,90 Kč/42 g
Cena za 100 g:  
23,60 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 10 %
Složení:  
cukr, rostl. 
tuk, odtuč. 
kakao prášek, 
lísk. jádra, 
suš. mléko, 

prášková náhrada mléka (gluk. sirup, rostlinný 
tuk, laktóza, mléč. bílkovina, stabilizátor, 
emulgátory, protispék. látka, barvivo), suš. 
syrovátka, emulgátory, aromata

Z laboratoře: Nejméně tuku (32 %), kvalita 
dobrá. Dost kakaa (7,4 %). Hodně aditiv. 

Z degustace: Dobře se roztírá, i když je tužší. 
Chuť dost sladká, méně čokoládová, více 
oříšková, pachuť umělého aroma. I dětem 
připadala dost umělá. 

Značení: Není jasné místo výroby.

Známka testu 2,3

VÍTĚZ
TESTU
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testovali jsme pro vás – lískooříškové pomazánky

Oak Lane  
Hazelnut Cocoa Spread
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: v Nizozemsku  
pro Tesco

Cena:  
46,90 Kč/750 g
Cena za 100 g:  
6,30 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 3 %
Složení:  
cukr, řepk. 
a palmový olej, 
kakao. prášek se 
sníž. obsahem 
tuku, suš. syrovátka, 
pasta z lískových 
ořechů, sój. mouka, 
sojové lecitiny, 
vanilk. extrakt

Z laboratoře: Obsah tuku 36 %, kvalita velmi 
dobrá. Množství kakaa je nižší (4,5 %), ale 
odpovídá deklaraci. 

Z degustace: Dobře se roztírá. Chuť oříšků 
slabá, ale hodně kakaová, nepříjemná pachuť 
aroma. Podle dětí chutná jako pistáciová. 

Značení: Velmi dobré, výborné informace pro 
alergiky.

Známka testu 2,6

Carla Cream  
Kakaovooříšková pomazánka
Zakoupeno: Interspar
Výrobce: Carla,  
Dvůr Králové nad Labem

Cena:  
42,90 Kč/400 g
Cena za 100 g:  
10,70 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 2 %
Složení:  
cukr, rostlinný tuk, 
kakaový prášek 
se sníženým 
obsahem tuku, 
sušená syrovátka, 
lískooříšková 
pasta, emulgátor 
sojový lecitin, 
aroma

Z laboratoře: Hodně kakaa (10,2 %), hodně 
tuku (41 %) horší kvality. Málo lískových 
oříšků. Obsah kakaa i tuku odpovídá 
deklaraci. 

Z degustace: Hodně tmavý krém je tužší, 
takže se hůř roztírá. Vůně je výrazná. Chuť je 
slabší, nad oříšky převládá kakaová složka. 
Dětem připadala hořká a lehce umělá. 

Značení: Dobře čitelné a přehledné.

Známka testu 2,7

Happy Choco  
Lískooříšková pomazánka
Zakoupeno: Norma
Výrobce: Chocoland Kolín

Cena:  
24,90 Kč/400 g
Cena za 100 g:  
6,20 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 0,05 %
Složení:  
cukr, neztuž. 
rostlinný tuk 
(palm., z ořechů 
Shea), kakao 
prášek se sníž. 
obsahem tuku, 
suš. mléčná 

syrovátka, soj. mouka, lískooříšková pasta, soj. 
lecitin, aroma, sůl

Z laboratoře: Obsah oříšků je téměř nulový. 
Tuku 34 %, průměrné kvality. Množství kakaa 
(4,1 %) je nižší než průměr. 

Z degustace: Krém působí lepivě a mastně. 
Chybí chuť lískových oříšků a kakaa, převládá 
cukr, tuk a umělá pachuť. U dětí pomazánka 
propadla. 

Značení: Dobře čitelné. 

Známka testu 3,4

Nusica  
hazelnut chocolate 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: v Holandsku 

Cena:  
52,90/400 g
Cena za 100 g:  
13,20 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 2 %
Složení:  
cukr, rostlin. oleje 
(řepk., palmový), 
odtuč. kakaový 
prášek, suš. 
syrovátka, soj. 
mouka, lískové 
oříšky, emulgátor soj. 
lecitin, aroma lískové 
oříšky, vanilk. extrakt

Z laboratoře: Málo oříšků, málo kakaa 
(4,6 %), ale odpovídá deklaraci. Obsahuje 
36 % tuku, kvalita velmi dobrá. 

Z degustace: Tužší, ale dobře roztíratelná. 
Chuť příliš sladká, málo oříšková, málo 
kakaová, umělá pachuť. Velké rozdíly 
v hodnocení. Děti: „Taková nijaká.“ 

Značení: Velmi dobré.

Známka testu 2,7

Wissa  
Lískooříškový krém
Zakoupeno: Interspar
Výrobce: Milcom servis 

Cena:  
39,90 Kč/250 g
Cena za 100 g:  
16 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 2,5 %
Složení:  
cukr, rostlinný 
tuk (palmový, 
shea olej), suš. 
syrovátka, kakao, 
lískooříšková 
pasta, emulgátor 
sojový lecitin, 
aroma, sůl

Z laboratoře: Obsah lískových oříšků je 
nízký, kakaa také není moc (4,3 %). Obsahuje 
hodně tuku (43 %) průměrné kvality. 

Z degustace: Krém tmavé barvy se velmi 
dobře roztírá, voní po lískových oříšcích, 
ale chuť je nepříjemná, příliš sladká, málo 
oříšková. Děti: „Podivná pachuť.“ 

Značení: V pořádku.

Známka testu 3,1

Basic  
Hazelnut Spread
Zakoupeno: Albert
Výrobce: v Nizozemsku  
pro Albert

Cena:  
43,90 Kč/600 g
Cena za 100 g:  
7,30 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 1,5 %
Složení:  
cukr, rostlinný 
olej (řepk., 
palm.), kakao 
prášek se sníž. 
obsahem tuku, 
lískové oříšky, 
emulgátor lecitin, 
aroma

Z laboratoře: Obsah lískových oříšků je 
ještě nižší než deklarovaný. Tuku 43 %, dobré 
kvality. Obsah kakaa (5,2 %) je průměrný. 

Z degustace: Krém je hodně řídký. Chuť 
nejhorší ze všech: místo oříšků a kakaa je 
v něm cítit pouze cukr, tuk a neurčitá umělá, 
lehce zatuchlá příchuť. Děti: „Jako umělá 
čokoláda.“ 

Značení: Výborné info pro alergiky.

Známka testu 3,3
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Známku testu tvoří
35 % smyslové hodnocení

20 % obsah lískových oříšků

10 % kvalita tuku

10 % přídatné látky

10 % obsah kakaa

10 % informace pro spotřebitele

   5 % rozdíly oproti deklaraci

Známka se vztahuje jen k testovaným vzorkům.

rubrika podporována

Kdo a jak pomazánky hodnotil?
Eva Slavíková, manažerka jakosti, Carla: „Obecně mi pomazánky připadaly hodně 
sladké a v chuti bylo cítit víc aroma než oříšky. Některé vzorky byly řídké, až olejové 
a i na jazyku nepřirozené. Ale dva, tři vzorky bych si vybrala.“

Josef Vích, cukrář, Zakázkové cukrářství: „Vyhovovaly mi světlejší vzorky, které chut-
naly víc po lískových oříškách. Dva vzorky měly zatuchlou pachuť žluklého tuku, jinak 
bylo hodnocení spíše průměrné a bez větších rozdílů.“

Jan Mervart, pekař: „Až na dva, tři vzorky si myslím, že měly vzorky podobnou, dobrou 
úroveň. U jednoho vzorku mi vadila nepřirozeně výrazná chuť po lískových oříšcích (vzo-
rek Alnatura, pozn. red.). Byl velice světlý, krupičky padaly na jazyk a hádal jsem, jestli je to 
cukr nebo zbytek oříšků. U dalšího vzorku byl výrazně cítit tuk, až to bylo nepříjemné.“

Ing. Zdeňka Panovská, VŠCHT Praha: „Zaznamenala jsem jeden vzorek opravdu ne- 
dobrý. Myslím, že v něm byl žluklý tuk, který hodně vyrážel. Vzorky se velmi lišily 
ve sladké chuti – obsah oříšků u nich může být od 0,2 % přes 5 % až po 15 % a více. 
Spotřebitel ale rozdíly v rozmezí 0 až 5 % není schopen senzoricky rozeznávat.“ 

František Buchal, zástupce Asociace kuchařů a cukrářů ČR: „Některé vzorky 
neodpovídaly zadání, byly velmi hrubé, jiné velmi řídké a s nevýraznou chutí. Pokud po-
mazánku rozmělníme na jazyku o patro, měla by být stejnorodá. V některých případech 
se ovšem vyskytovaly hrudky cukru, jiné krémy byly hrubší. Pokud je pomazánka příliš 
řídká, nebyly pro její výrobu pravděpodobně použity kvalitní suroviny.“

Piero Barone, cukrář, Wine Food Market: „Chuť vzorků byla uspokojivá, i když mi 
často připadaly špatně roztíratelné, takže by se spíše než k přímé konzumaci hodily 
do zákusků, které se ještě zapékají.“

Monika Němečková, manažerka kvality, Milcom: „U vzorků s příchutí lískového 
ořechu lze cítit umělou chuť aromatu. Výborné byly dva vzorky, které měly velkou 
převahou nad ostatními. Hodně krémů bylo příliš sladkých, vadila i tuková nebo 
umělá chuť a nedostatek oříšků. Při výběru v obchodě bych se rozhodovala podle 
procenta lískových ořechů.“

Kiddy  
Cocoa Hazelnut Cream
Zakoupeno: Albert
Výrobce: v Řecku  
(prodávající TOP Nitra)

Cena:  
49,90 Kč/400 g
Cena za 100 g:  
12,50 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 2 %
Složení:  
cukr, rostlin. 
olej, sušená 
syrovátka, 
kakaový prášek, 
lískooříšková 
pasta, sojový 
lecitin, vanilkové 
aroma

Z laboratoře: Nízký obsah kakaa (2,8 %) 
i lískových oříšků. Obsahuje 37 % tuku velmi 
dobré kvality. 

Z degustace: Světlejší krém tužší konzistence. 
Vůně není špatná, chuť je ale horší – příliš 
sladká, nepříjemná, spíš než oříšky je cítit 
umělé aroma. Celkově působí žlukle. Dětem 
nechutnala. 

Značení: Absolutně nečitelné (osm jazykových 
verzí, drobné písmo, nejasné datum spotřeby).

Známka testu 3,5

Sympathica  
Lískooříšková pomazánka
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: pro Lidl ČR 

Cena:  
24,90 Kč/400 g
Cena za 100 g:  
6,20 Kč
Obsah lískových 
oříšků: 0,05 %
Složení:  
cukr, rostlin. tuk 
(palm., z ořechů 
Shea), odtučněný 
kakao prášek, 
sušená mléčná 
syrovátka, 
soj. mouka, 
lískooříšková 

pasta, sój. lecitin, aroma, sůl

Z laboratoře: Obsah lískových oříšků je 
téměř nulový. Tuku 33 %, horší kvality. Obsah 
kakaa (5,1 %) je průměrný. 

Z degustace: Hodně tmavý krém tužší 
konzistence. Chuť příliš sladká, oříšky nejsou 
moc cítit, pachuť lehce žluklého tuku. Děti: 
„Nepřirozená chuť.“ 

Značení: Přehledné. Chybí výrobce.

Známka testu 3,5

Nejznámější čokoládovou pomazánkou 
na světě je Nutella, která se prodává v 75 
zemích a její přesný recept je přísně tajný. 
Ani nejslavnější pomazánka světa se ov-
šem neobejde bez skandálu – v roce 2011 
byl výrobce pochoutky (italská společ-
nost Ferrero) odsouzen vrchním soudem 
ve Frankfurtu nad Mohanem ve prospěch 
německé spotřebitelské organizace. Fir-
ma na obalu totiž klamavě udávala obsah 
cukru, tuku a vitaminů, kdy hodnoty tuku 
a  cukru počítala z  dávky 15 g pomazán-
ky, zatímco při výpočtu vitaminů brala 
v potaz 100 g výrobku. Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce prověřila i čes-
ké výrobky, u nichž byly údaje v pořádku 
(vypočítané jak z množství 15 g, tak 100 g). 
Fanoušci čokoládových pomazánek vy-
mysleli spousty způsobů, jak si krém vy-
chutnat a některé jsou vskutku bizardní. 
Vyzkoušet si můžete krém rozpuštěný 
v ranní kávě, na sladké pizze, v kombinaci 
s jahodami, hruškou nebo banánem. Jíst 
se dá také s  marmeládou v  toastovém 
chlebu, s celerovými kousky nebo v kom-
binaci s oblíbeným alkoholickým likérem.

VÍTE, ŽE...
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Čínská léčba stravou není žádnou přechod-
nou módní záležitostí. Jedná se o prověřený 
systém teorie a praxe sahající až do roku 
200 př. n. l., kdy vznikla „Vnitřní kniha Žluté-
ho císaře“, kterou lze považovat za základní 
kámen čínské medicínské teorie.
Cílem výživy v tradiční čínské medicíně 
je pomocí energeticky vyvážené stravy 
vybudovat zdravý organismus a předcházet 
nemocím. Energeticky vyrovnaná strava 
z čínského pohledu znamená konzumaci 
potravin různých chutí, energií a funkcí 
v lidském těle a výběr jídla v souladu s naší 
konstitucí a potřebami těla.

Filozofie protikladů
Jednotlivé složky potravy se v čínské diete-
tice dělí například podle charakteristik jin 
a jang, pěti prvků chuti, tropizmu, ročních 
období a také kuchyňské úpravy. Existuje 
celá řada dalších dělení. Teorie jin a jang 
je základním kamenem čínské filozofie 
a stejně tak i základním kamenem tradiční 
čínské medicíny. Jedná se o projevy dvou 
sil, které se všude vyskytují v nejrůznějších 
podobách a jsou nositeli všech proti-
kladů (nebe a země, světlo a tma, výška 
a hloubka, muž a žena, aktivita a pasivita). 
Čínská tradice popisuje osoby s ideálním 

vyvážením jin a jang jako osoby vyrovnané, 
odolné a klidné. Takoví lidé nepodléhají 
prudkým výkyvům nálad a emocí, odolávají 
změnám počasí, různým nemocem a doží-
vají se dlouhého věku.

Složité dělení
Pro vysvětlení složitosti dělení lze uvést 
příklad jehněčího a vepřového masa. Oba 
druhy vytvářejí kategorii jang. Přesto je však 
možné ještě další zařazení. Je známo, že ovčí 
stáda se pasou vysoko v horách, čímž spadají 
do kategorie jang, zatímco prasata jsou 
chována spíše v uzavřených chlívcích, což je 
podle rozdělení více 
povahy jin.      

Připravila Mgr. et Mgr. Dana Štarhová, foto shutterstock

Jídelníček ve znamení 
JIN a JANG
Podle čínské medicíny jsou zdraví a dlouhověkost ovlivněny 
dispozicí zděděnou po předcích, vitalitou a v neposlední řadě 
výsledkem všeho, co se děje kolem nás. Důležité je, jak všechny 
tyto podněty zpracováváme, jak na ně reagujeme a jak o svoji 
kondici pečujeme například cvičením, myšlením, stravou.
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Rostliny vytvářejí v živé přírodě prvek jin, 
živočichové prvek jang. Proto se strava 
vždy skládala z produktů říše rostlinné 
a živočišné. Pro skutečné hodnocení na-
příklad léčebných účinků potravin je nutné 
znát tradiční hodnocení, včetně způsobu, 
jak se potravina užívá a kde se v praxi 
osvědčila, četnost požívání, způsob tech-
nologické úpravy. Některé rostliny, které 

rostou velmi rychle, obsahují mnoho vody 
a cukru a mají silně jinový charakter. Jsou 
to hlavně tropické rostliny jako banány, 
pomeranče, kiwi, avokádo, mango a další. 
Podobný původ a charakter mají také 
některé druhy zeleniny jako rajská jablka, 
špenát, brambory. Naproti tomu třeba sůl, 
maso, sýry a vejce jsou potraviny se silně 
jangovým charakterem.

Výsledky jsou individuální
Dělení podle jin a jang může probíhat 
neustále, a proto konečným kritériem je 
stav pacienta po požití konkrétní potraviny. 
Současná věda prokázala přímý vliv složení 
stravy na vznik aterosklerózy, hypercho-
lesterolémie, cukrovky, obezity i jiných 
onemocnění. Fyzická a psychická kondice 
jsou na složení jídla velice závislé a extré-
my ve smyslu konzumace potravy příliš jin 
či příliš jang jsou příčinou nevyváženos-
ti, špatné funkce orgánů, poruch emocí 
a dalších funkcí mozku a posléze i příčinou 
vzniku chorob.

Vaření je základ
Zajímavé může být podle východní medi-
cíny i hodnocení jídla podle termického 
působení jednotlivých potravin. Čínské 
medicínské nauky tvrdí, že by se měla 
většinou konzumovat strava vařená. Jedná 
se především o vaření obilovin, luštěnin 
a masa. Vaření je předstupeň trávení 
mimo tělo a díky němu se strava stává 
snadněji stavitelnou uvnitř těla. Podle 
čínské medicíny trávící proces znamená 
vytvořit v žaludku „polévku“ o teplotě 
38 °C. Vše, co podporuje vytvoření této 
teplé tekutiny v žaludku, je považováno 
za dobré pro trávení, a vše, co vytvoře-
ní této teplé kaše brání, trávicí proces 

V čínské medicíně je velmi důležité rozlišit mezi teplotou přijímané potravy a tekutin a mezi jejich teplotou po trávení. Některé potraviny 
jsou dokonce po uvaření fyziologicky chladné a mají tendenci snižovat naši tělesnou teplotu. Čínská medicína tak kategorizuje veškeré 
potraviny podle jejich povahy jako horké, teplé, neutrální, osvěžující či studené. Naše tělo je samo o sobě teplé, proto bychom měli jíst 
hlavně potraviny neutrální a teplé.

Pozor na teplotu

Zdroj: Tao zdravého stravování (Bob Flaws)

OSVĚŽUJÍCÍ
celozrnná pšenice, ječmen, 
fazole mungo, sojové boby, 
hrušky, citron, hříbky, 
špenát, pohanka, tofu, 
sezamový olej

HORKÉ
sušený zázvor, cayenský pepř, 
papričky jalapeňo, černý pepř,  
bílý pepř, bazalka, sojový olej

NEUTRÁLNÍ
slepičí vejce, kachna, mléko, vepřové maso,  
hovězí maso, burské oříšky, fíky, ananas, bílá 
rýže, žito, fazolové lusky, kukuřice, hrášek

STUDENÉ
mořské řasy, škeble, krabi, červený meloun, 
banány, čaj, sůl

TEPLÉ
kuře, šunka, jehněčí, krevety, máslo, 
kokosový ořech, vlašské ořechy, broskve, 

třešně, tykev, pórek, cibule, lepivá 
rýže, slunečnicová semena



www.svetpotravin.cz 23

alternativní stravování

narušuje. Studené a syrové jídlo potře-
buje mnohem více energie, aby se mohlo 
v žaludku změnit na horkou „polévku“. 
A protože k vytvoření tepla a k přeměně je 
zapotřebí mnohem více energie, čistý zisk 
z takové transformace je menší. Pokud ale 

člověk jí vařené jídlo nebo alespoň jídlo 
v pokojové teplotě, spotřebovává při trá-
vení méně energie a energie získaná z jídla 
je tedy větší. Neznamená to, že studené či 
mražené jídlo nebo tekutinu vůbec nestrá-
víme, ale často je nestrávíme dobře.

Souhra celého těla
Stejně jako potraviny mohou mít kteroukoliv 
z pěti tepelných charakteristik, mohou mít 
kteroukoliv z pěti chutí – sladkou, kyselou, 
pálivou, hořkou a slanou. Čínští 
lékaři dodnes věří, že sladká 
chuť má vliv na slezinu, kyselé 
potraviny ovlivňují játra, slané 
potraviny vstupují do ledvin, 
pálivé potraviny ovlivňují 
plíce a hořká chuť má mimo-
řádný dopad na srdce. Mnohé 
potraviny mají i několik 
základních chutí najednou. 
Některé ovoce může být sou-
časně sladké i kyselé (například 
jablka nebo pomeranče), káva je 
sladká a hořká, čaj je hořký a sladký, 
víno je sladké, hořké i pálivé. Vyvážená 
strava složená ze všech pěti chutí může 
zajistit, aby funkce všech pěti orgánů 
byla koordinovaná a vyvážená. Naopak 
setrvalý návyk na jednu určitou chuť 
povede časem ke ztrátě jejich rovnováhy. 

Tradiční čínská moudrost nás učí, že 
bychom měli jíst hlavně zeleninu a obi-
loviny a doplňovat je malým množstvím 
všeho ostatního. Měli bychom pojídat 
především vařenou teplou stravu, která 
není příliš sladká ani tučná. Měli bychom 
jíst přiměřené množství jídla a dobře 
je rozžvýkat. Pro usnadnění trávení 
se doporučuje vypít k jídlu šálek teplého 
nápoje. Je dobré se vyhýbat chladným 
a ledovým nápojům. 

Zelí – prospívá žaludku a zlepšuje 
trávení. Používá se při léčbě rýmy, 
deprese a podrážděnosti. Na vředové 
onemocnění se používá nalačno 
několikrát denně hrneček čerstvé šťávy 
ze zelí, popřípadě v kombinaci s celerem, 
a to po dobu tří týdnů. Zelí je bohatým 
zdrojem vitaminu C, pročišťuje zažívací 
ústrojí, uplatňuje se při zácpě, obsahuje 
enzymatické látky a probiotické kultury.

Cibule – má antiseptické vlastnosti. 
Používá se proti nachlazení a kašli. 
Doporučuje se jíst alespoň jednu cibuli 
uvařenou doměkka a slabě oslazenou 
medem každé 4 hodiny. Účinnější je 
cibulová polévka uvařená z několika 
cibulí spolu s mořskou řasou kombu 
a čerstvým strouhaným zázvorem 
v takovém množství, aby byl odvar 
pálivý. Zevně se odvary z cibule 
používají na záněty průdušek. Syrová 
šťáva z cibule snižuje otoky a svrbění 
po bodnutí hmyzem. Čaj z cibule 
uklidňuje nervový systém.

Česnek – působí proti virům, bakteriím, 
plísním, parazitům, podporuje zdravou 
střevní mikroflóru. Proti rýmě se 
doporučuje cucat stroužek česneku 
nejméně 15 minut.

DOMÁCÍ LÉKÁRNA

Vybrané potraviny
JIN JANG

vepřové maso 
tučné

libové

hovězí maso 
tučné

netučné

ryby velké, 
pomalé

malé, pohyblivé

ptáci a drůbež
velcí, nelétaví

malí, vysoko 
létající

sýry měkké, 
tučné, nasládlé

tvrdé, netučné, 
slané

cukr rafinovaný surový

kořenová 
zelenina velká

malá

obiloviny 
kukuřice, pšenice

rýže, žito, jáhly, 
pohanka

luštěniny velké malé

mléko tučné netučné
Zdroj: Výživa podle jin a jang (Iva Veselá)



www.svetpotravin.cz24

radíme se s odborníkem

Kdy došlo ke zvratu ve Vašem životě 
a rozhodla jste se opustit pohodlí života 
ve městě a vydat se do hor na Vaši mar-
meládovou pouť?
Koukáte z okna a vidíte šeď venku a vní-
máte šeď uvnitř, šeď konvenčního života, 
ve kterém vás ještě nejbližší okolí ubezpe-
čuje, že je lepší nemluvit a nevykukovat, 
protože nikoho nezajímáte. A najednou, 
čert ví, kudy a kdy to přišlo, si řeknete, 

že ještě pár let maloměstského úmoru 
s náhražkami radosti, lásky i bolesti a už 
si ani neuvědomíte, co uteklo. A tak jsem 
utekla já. Do hor. Dva roky jsem rekonstru-
ovala starou poštu na Srní na Slunečnou 
kavárnu, spala na půdě, sprchovala se 
na zahradě a absolvovala kurzy a rekva-
lifikaci z vysokoškoláka na cukrářku. To 
byl začátek. Pak jsem potkala chlapa ze 
středověkých příběhů a rozhodla se s ním 

odejít ještě dál, na samotu do Pohoří 
na Šumavě, daleko od lidí a moderní 
doby. Tam, kde žádná práce není, jsme si 
prostě vymysleli vlastní. Vařit marmelády 
a jet s nimi na trh. 

Jaká byla první příchuť, kterou jste se 
rozhodla vyrobit? 
Broskovová, bylo léto a přítel je koupil 
u sedláka cestou k nám. Přihodila jsem 
mátu ze zahrádky a bylo vymalováno. 
Prodala se ten den.

Vaše marmelády stojí i přes 200 Kč, 
přesto je o ně zájem. Není tedy pravda, 
že by Češi při nákupu potravin šli hlavně 
po nízkých cenách? Existuje prototyp 
Vašeho typického zákazníka?
V Čechách lze pořídit od soukromníků 
podstatně dražší marmelády než moje, 

Mnozí ji titulují jako marmeládovou královnu, po jejích 
výrobcích touží v královských palácích i luxusních 
obchodech. Blanka Milfaitová se však rozhodla, že cesta 
velkopodnikatelky ke štěstí nevede a dala přednost samotě 
v horách a cestám v obytném autě, ve kterém měsíce putuje 
po světě a naplno propadá své vášni – přípravě marmelád.

O cestě na vrchol 
a zase zpět
Připravila Kateřina Kmecová, foto archiv firmy
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na zahraničním trhu je naše cena průměr 
a kvalita vysoce nad tím, co si lze i tam 
koupit. Koneckonců, co rok jsme se srov-
návali na soutěžích s mnoha tisící výrobců 
z celého světa. Náš produkt je specifický, 
není to zboží denní potřeby, vymyká se 
běžným standardům spotřebitelské filozo-
fie… Marmeláda v kultovních skleničkách 
Weck se skleněným víčkem je sama o sobě 
akcelerátorem poměrně milé mánie. 
Nemám prototyp zákazníka. Kupující jsou 
napříč spektrem – od důchodkyň a stu-
dentů, přes mamky v domácnosti, prosté 
moderní rodiny a gastronauty, po úřady, 
banky, královské i prezidentské paláce či 
tzv. celebrity.

Jaké marmelády jsou na výrobu nej-
pracnější? 
Dřina je s grepy, kde se odděluje maso 
ovoce od blanek, dílek po dílku, aby 
nezůstalo nic hořkého, časově náročné 
jsou citrusy, pokud je neproženete strojem 
– my zpracováváme vše ručně. A zabrat 
mi daly opuncie. Sklizeň ze čtyřmetrových 
kaktusů s obrovskými trny, plody obale-
né jehličkami, co pak v prstu nenajdete, 
ale cítíte, a nutnost ručního pasírování 
po oloupání plodu, to z této marmelády, 
kterou jsem vařila na Sicílii, dělá opravdu 
náročný produkt.

Pro představu – kolik marmelád měsíč-
ně vyrobíte a prodáte?
Vyrábíme podle sezónnosti, dostupnosti 
ovoce či podle toho, co zrovna na cestách 
sklidím já, protože po expedici jsem se 
do Čech nevrátila, ale pokračuji v ces-
tování. Odmítli jsme nabídky na stavbu 
továrny i sponzory na mašiny, co umí 
vyrobit hektolitry zavařeninového sajrajtu 
co hodinu, na to máme v Čechách jiné 
kumštýře. U nás se pracuje zásadně ručně 

od začátku do konce, včetně etiketování. 
V tomto režimu umíme do 20 000 mar-
melád měsíčně. Ale to je výjimečný záběr. 
Na druhou stranu, kdybychom jeli tyto 
objemy standardně, uspokojili bychom 
konečně veškerou poptávku… Například 
firemní objednávky často odmítáme 
a agentury, které poptávají tisíce kusů pro 
své klienty jako dárky, například vánoční, 
u nás mají vyloženě dveře zavřené.
 
Které marmelády považujete Vy sama 
za klenot, bez kterého bychom z Vaší pro-
dejny neměli v žádném případě odjíždět? 
Všechny. Jsem nesmírně skromná. (smích)

Výrazným trendem dnešní gastronomie 
je návrat ke kořenům, k poctivé kuchy-
ni, zejména z doby 1. republiky. Také Vy 
z ní čerpáte inspiraci?
Víte, prabáby, když se vařila marmeláda, 
vzaly ovoce a stejný objem cukru, i ná-
sobek a vařily, dokud přeslazená hmota 
nezhoustla. Tu nalily do hrnců, později 
sklenic a zakryly. S tím bych asi dnes 
neuspěla po žádné stránce. A když pominu 
konzervaci zavařením, bez chemie, pak 
musím zdůraznit, že dlouhodobé vyvařo-
vání ovoce, pokud se nejedná o povidla 
švestková, hrušková a už méně jablečná, 
znamená absolutní ztrátu vitaminů, často 
chutě a mnohdy i barvy a vůně. Šetrné 
„open pan“ vaření za použití marmeládo-
vých mís a s přidáním přírodního citruso-
vého pektinu znamená 100 % uchování 
potřebných hodnot. Marmeláda prostě 
voní a chutná po ovoci a není přeslazená.

Většina Vašich výrobků je označena jako 
„marmeláda“. Ovšem podle legislativy 
by takové zavařeniny měly obsahovat 
minimálně 20 % citrusů. Nemáte s tímto 
názvoslovím někdy potíže?
To si vyloženě užívám, příslušná SZPI 
v Jihočeském kraji na mě pořádala hony 
a trestala, jak jen to šlo. Jsme papež-
štější než papež. Nesmyslné euronormy, 
až do šikany přetavené jejich vymáhání 
z nás dělá zemi, která drobným výrob-
cům šeredně hází klacky pod nohy. Jistě, 
i já mám džem a marmeládu, ale někdy 
ani to ne, protože už i bylinky, oříšek či 
alkohol v zavařenině znamenají, že ne-
smíte použít ani jedno z oněch označení. 
V mé knize o tom mám poměrně širokou 
kapitolu. I o tom, jak se slovo marmeláda 
používá v zahraničí.

Díky Vám se Češi dozvěděli, že existuje 
mistrovství světa ve vaření marmelád. 
Kterého ocenění si vážíte nejvíce?
Je pravdou, že v roce 2012 o něm nevěděl 
vůbec nikdo a dnes je to pojem i naduží-

vaný. Jsem ale ráda, že náš vzor mnohým 
ukázal, že když se chce, jde to. Nejvíce si 
jistě vážím ocenění z roku 2013. Bylo první, 
nové a otevřelo mi dveře do světa, který 
jsem neznala. Ale i proto, že se naposledy 
uděloval absolutní titul Nejlepší marmelá-
da na světě a Nejlepší výrobce marmelády 
na světě. Dvojitá zlatá napříč kategoriemi, 
která měla neskutečnou hodnotu. Rok 
poté se již ocenění rozprostřela do něko-
lika a letos bylo na WMA udělováno tolik 
medailí, že to již postrádá smysl. Přesto pro 
moji manufakturu jsou to tři roky zlatých 
úspěchů. Ale nechci být nevděčná, stejně 
si vážím dvou zlatých hvězd pro dvě naše 
marmelády z Great Taste Awards, takových 
gastro Oskarů. Tam se soutěží o nejlepší 
chuť napříč produkty. Je jedno, co vyrábíte, 
musíte zaujmout stovky porotců během 
půl roku, a to je opravdu boj.

Kromě vaření marmelád se věnujete 
také provozu kavárny. Není to kompli-
kované, když jste na cestách?
Přiznávám, zde jsem zklamaná. Moc. Měla 
jsem pocit, že před odjezdem bude stačit 
napsat, že do týmu B.M., do šumavského 
cukrářského klenotu, hledám pomocníky 
bez praxe, že nabízím byt a pěkné peníze 
a že se machři pohrnou. Bída s nouzí. 
Dodnes jsem tým neustálila. Pravda, jsme 
trochu dál od civilizace, ale… Začínám 
věřit zkušenostem jiných zaměstnavatelů, 
pro které je též „HR otázka“ postrachem. 
Naštěstí má kavárnu i manufakturu 
v rukách anděl s ďáblem v těle, Baruška 
Benešů, též zlatá z loňského marmeládo-
vého mistrovství světa, jejíž pracovitost 
a pečlivost mi dovoluje projektovat aktivi-
ty mimo ČR. Takže, Slunečná kavárna mně 
dělá pořád velkou radost a pořád do ní 
hledám dříče!          
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Jaký je Váš názor na marmelády prodá-
vané v supermarketech? Koupila byste 
si marmeládu na farmářském trhu? 
Testujeme marmelády napříč spektrem. 
Kdekoli jsme. Mám záznamy a senzorická 
hodnocení již několika tisíc marmelád. Ale 
pravdou je, že v obchoďáku bych si mar-
meládu pro moji dceru nekoupila nikdy. 
Znám i zavařeniny z trhů a lze tam najít 
často velmi dobrý kousek. Ale neznalost 
správných postupů, často upřednostňová-
ní všelijakých exotických kombinací nad 
opravdu špičkovým zpracováním lokální-
ho nejlepšího ovoce znamená hromadu 
přešlapů. V Čechách je pořád zakořeněno, 
že do marmelády se může plácnout cokoli, 
protože to cukr zakryje. Bohužel, i na tr-
zích jsou někdy k dostání pěkné blafy. A je 
jedno, zda medové, marmeládové, sýrové 
či uzenářské.

Poptávka po Vašich marmeládách 
vysoce převyšuje nabídku, přesto jste 
se rozhodla vypovědět všechny smlou-
vy s prodejnami doma i ve světě. Přišlo 
Vám, že jste tlačena do velkovýroby 
a Vaše výrobky by mohly začít ztrácet 
svůj punc exkluzivity?
Ano, je to jeden z důvodů. Druhým je ten 
fakt, že jsem dospěla k závěru, že vaření 
marmelád je mi natolik vášní, že mě je ani 
nebaví prodávat. Výroba, zpracování, hle-
dání dokonalosti, ano, nakonec i trochu 
prodeje z ruky do ruky jako na trzích nebo 
u nás v manufaktuře. Ale anonymní pro-
dejny a eshopy? Ne! Dnes mohu s klidem 
napsat, že marmeládování mi je vášní, 
která mi umožnuje nepovažovat tuto 

činnost za práci. Prodáváme marmošky, 
ano, ale jen proto, že je stále někdo chce 
(smích). Zásadně jim neděláme žádnou 
reklamu, nikomu je nevnucujeme, a kdyby 
náhodou některé zbyly ve skladu, udělá-
me na Šumavě obří marmeládovou párty, 
pozveme jam-maniaky z celého světa 
a prostě si to užijeme.

Narážíte také na problém mnoha úspěš-
ných podnikatelů – a to, že se mnozí 
vykukové snaží na Vaší značce přiživit 
a napodobovat Vaše výrobky?
To je asi česko-čínské kopírovací spe-
cifikum. Mnohá děvčata nelení, hrají 
touhu mi pomáhat a poté začnou s naší 
kompletní nabídkou, v jejich úpravě, 
obrážet trhy a obchody. Ale říkám si, že 
alespoň neleží na dávkách, nečučí na se-
riály a znuděně nepomlouvají sousedy, 

tedy pomáhají národnímu hospodářství. 
Dveře jsem otevřela, ukázala, že to jde 
a zbytek je na každém. Všem držím palce, 
ať se snaží, protože dobré marmelády 
není nikdy dost! 

Knihu Vám křtila první dáma Ivana 
Zemanová. Objevují se Vaše marmelády 
u prezidentské snídaně? Kdo další patří 
mezi Vaše VIP klienty? 
Pokud s tím na světlo nepřijde klient, já 
jeho jméno nepoužívám v médiích, ani 
soukromě. Paní Ivanka se sama přiznala 
k malinké závislosti na našich produktech, 
pro mě byl křest knížky zážitkem na celý 
život. Klienti z řad VIP a palácových stolů 
mě samozřejmě těší, ale když přijela 

za mnou do Pohoří na Šumavě babička, 
která ani neměla na koupi marmelády 
z důchodu, ale chtěla mě chvilku držet 
za ruce a hladit je, protože o mně viděla 
v televizi dokument, došlo mi, že pro 
podobné momenty to má smysl dělat, ne 
pro prachy.

Vaše kniha se jmenuje Příběh oprav-
dové vášně. Je to tedy právě vášeň, 
která Vás ve všech Vašich činnostech 
žene kupředu?
Partner řekl, že je to vášeň, co ve mně vidí, 
když o marmeládě mluvím, nebo ji u nás 
doma dělám. Do té doby jsem tápala, bylo 
to rok po začátku marmeládového snu, 
šla jsem na vrchol, sbírala ceny, otevírala 
obchody, tiskla plakáty…. A na tom vrcho-
lu, když jsem pohlédla za něj, co by to pro 
mě, moji rodinu a malou Elišku především 
znamenalo, jsem řekla dost. Tudy moje 
cesta nevede, otočila jsem se a vydala 
se naším směrem. Jiným, pro mnohé 
podnikatele nepochopitelným směrem. 
Z podnikání na špičce chci mít zase vášeň 
na samotě v horách.

Koho vůbec napadlo vyjet na několi-
kaměsíční expedici, na které budete 
vařit marmelády přímo na místě z lo-
kálních zdrojů?
Během sklizně levandule, to byly dceři 
asi 3 týdny, nás v Provence přepadl 
sedlák s tím, že jestli chceme, můžeme si 
nasbírat i jeho bílé broskve. Nelenili jsme, 
ale moc nás mrzelo, že nemáme vybavení 
k uvaření marmelády přímo tam. S tím 
úžasným ovocem a levandulí. Cestou 
domů partner najednou říká – hele spo-
čítal jsem to, vejdeme se do tří milionů 
a můžeme vyrazit. Na rok. Poslala jsem 
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ho k šípku. Za dva měsíce jsme utratili 
poslední peníze, na zahradě na Šumavě 
zaparkovali obří obytňák, naplnili jsme 
ho stovkami kil potřebného vybavení, 
polní kuchyní i dětským pokojíčkem 
a odjeli do Afriky. To proto, že jsem chtěla 
mermomocí vařit marmeládu v poušti 
s Berbery a měla jsem obavu, že se tam 
už nikdy jinak nedostanu. No vidíte, a tře-
tí expedice povede napříč celou Afrikou, 
ale kdo to mohl tušit?!

Během své expedice jste objela úcty-
hodný počet zemí. Je některá z nich 
marmeládám přímo zaslíbená?
Marmošky jsou všude v kurzu! Malých 
výrobců, protože je to kdekoli jedno-
dušší začít a fungovat, jsou po Evropě 
tisíce. Srdcem je Portugalsko, kde se ta 
kdoulová „narodila“, super jsou ve Skot-
sku a v Anglii je to mánie, ale popravdě 
řečeno, kdekoli jsem zastavila, náhodní 
kupující vykoupili, co bylo. 

Je nějaká příchuť, na kterou se chystá-
te, ale dosud jste si na ni netroufla?
Po roční European Marmalade Expedition, 
kdy jsem vařila ve 40 zemích od Západ-
ní Sahary po Norsko, od turecké Asie 
po rodiště marmelády v Portugalsku, jedu 
objevovat překvapivé příchutě a ovoce 
samotné dál, svět je velký. A kombinovat 
se dá pořád i doma! 

Cestujete, staráte se o malé dítě, 
vaříte marmelády, napsala jste velmi 
úspěšnou knihu. Má Váš den také jen 
24 hodin? 
Já mám obrovskou výhodu v tom, že 
jsem začala na samotě v lese, nebyla 
okolo lákadla, která by mě zdržovala, 

jen příroda a sport. A následoval přesun 
do životního prostoru, který má už rok 
a půl jen velikost minigarsonky, je na šes-
ti kolech v pohybu a vše, co se děje, je 
uvnitř. Mám okolo sebe své nejmilejší 
a zároveň jsme pracovní tým, to je zázrak, 
který se odráží v našich produktech. Ať již 
je to marmeláda, psaní, nebo nově další 
výroba na Sicílii. Já si ten den užívám 
a ani nevím, co z toho je práce, co výcho-
va prcka a co zábava. 

V současné době trávíte čas na Sicílii, 
kde připravujete marmelády pro EXPO 
2015. V čem bude Vaše účast na světové 
výstavě spočívat? 
Musím především napsat, že je to pro 
mě, a myslím i pro všechny drobné ře-
meslníky, pěstitele, výrobce, pocta jako 
dělo! Je to jedinečná příležitost ukázat 

20 milionům návštěvníků, že v Čechách 
umíme i jiné věci než jen pivo a že zlaté 
české ručičky jsou pojmem, se kterým 
je třeba stále počítat. Před českým pa-
vilonem je bazén, u něj krásný otevřený 
bar, kde budeme v termínech k tomu 
určených předvádět naší Blanka's Mar-
malade Show. Budeme vařit marmošky 
od A do Z, budeme si o tom se zájemci 
povídat a samozřejmě marmošky pro-
dávat. 

Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 
Nekonečné. Neohraničitelné a vypadávají 
přetlakem ze šuplíku, kam je ukládá-
me. Dnes zakládám na Sicílii výrobnu 
produktů z rajčat. Přeplněných sluncem, 
kořeněných mořem a vláhou horských 
potoků na úbočí Etny. Takovou tu máme 
i cibuli a bazalku a jen hlupák by to 
nedal do skleničky a nepřivezl domů. Je 
to další produkt naší manufaktury, ale 
výrobnu máme u Syrakus. Naštěstí jsem 
tu s výrobnou adoptovala i dědu a ba-
bičku pro Elišku a kvalitní zaměstnance, 
které po lehké převýchově budu moci 
nechat fungovat bez dozoru. Příští rok 
jsem na East Asia Expedition k Východo-
čínskému moři, vydávám druhou knížku 
a v listopadu nakládám expediční kamion 
na loď směr Amerika. Čeká nás dvou-
letá Patagonia/Alaska Expedition, opět 
s vařením a knížkou. A poslední rok před 

Eliščiným nástupem do školy je to roční 
All Africa Expedition. Není toho málo, ale 
jak už víte, mám poměrně slušnou útoč-
nou minijednotku, se kterou jde zdolat 
jakákoli bitva. Jo, pak prodáme kamion 
a hurá letadlem do Oceánie, bože, tam je 
ale ovoce! A Elišky škola? Jo, ano, škola 
hrou, se tomu bude říkat. 
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnocení 
členů redakce. V tabulkách naleznete výsledky testování. Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků v parametru chuť.

Připravila Kateřina Kmecová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Do redakčního košíku si tentokrát našlo 
cestu šest játrových paštik. Jedná se 
o jeden z nejlevnějších produktů, který 
jsme kdy do našeho testování zařadili – 
průměrná cena byla 16 Kč. Všechny paštiky 
byly nechlazené a všechny měly stejný 
typ otevírání. Jednoznačnou nevýhodou 
této potraviny je, že musíte celou paštiku 
zkonzumovat najednou. Určitě si ji 
neschovávejte do ledničky na další svačinu, 
vršek začne velmi rychle osychat a vypadat 
velmi nevábně. Jasným lídrem trhu je v této 
oblasti společnost Hamé, které patří čtyři 
vzorky ze šesti testovaných, ačkoli to vždy 
není na první pohled patrné. 
Obaly vůbec byly poměrně problematickým 
bodem hodnocení. Bez lupy byste zjišťování 
složení nepřáli ani svému úhlavnímu 
nepříteli. U některých bylo písmo skutečně 
miniaturní a nezbývá než věřit, že obaly 
vyrobené v budoucnu budou odpovídat 
nové legislativě o minimální velikosti písma 
a stanou se tak pro spotřebitele čitelnými.

Kvalita vyrovnaná
Vzhledem k tomu, z jaké cenové kategorie 
tentokrát výrobky pocházely, jsme k nim 
přistupovali zdrženlivě a jejich testování 
jsme zařadili až na odpoledne – přeci jen, 
pokud nám má být zle, budeme za sebou 
mít pěknou polovinu dne a dobrý oběd. 

O to příjemnější překvapení nás však při 
testování čekalo. Nelze říci, že by některý 
z výrobků byl vyložený průšvih. Výrobky 
byly srovnatelné nejen cenově, ale také 
kvalitativně, čemuž odpovídala také 
jednotlivá složení. Obsah jater se u všech 
vzorků pohyboval mezi 26 až 30 %, výrobci 
si pomohli tu nižším, tu vyšším množstvím 
éček. Některé játrovky nám chutnaly 
samozřejmě více, jiným jsme vytýkali 
především horší konzistenci, příliš hořkou 
nebo slanou chuť. Konkrétní hodnocení 
jednotlivých vzorků najdete v tabulkách 
na protější straně. Neuvádíme vždy celé 
složení, zejména množství éček si vyžádalo 
krácení, pokud se nám měl do rámečku vejít 
ještě nějaký text.

Dražší jsou o ligu jinde
Pro zajímavost jsme tentokrát přistoupili 
k experimentu – do boje s levnějšími 
játrovkami jsme vyslali i dva dražší zástupce, 
Tulip (cena 33,90 Kč) a Vesnickou paštiku 
Švéda (cena 29,90 Kč). Prostě proto, abychom 
zjistili, jestli si za vyšší cenu také lépe 
pochutnáte, nebo z peněženky jen zbytečně 
vytáhnete korunky navíc. A výsledek? Dvě 
dražší paštiky jsme do celkového hodnocení 
nezahrnuli, k levnějším paštikám by to bylo 
nefér. Nejde jen o to, že byly lepší. Rozdíl 
mezi nimi a levnějšími vzorky byl tak výrazný, 

že šlo prakticky o jiný typ výrobku. Leccos 
prozradí i samotné složení – obsah jater 
i masa je výrazně vyšší, jeden vzorek se 
obejde zcela bez přídatných látek, v druhém 
najdeme jen jeden konzervant. Pokud si tak 
chcete vychutnat opravdu poctivou masovou 
chuť, nezbývá než si připlatit nějakých 
patnáct korun.

Zklamaní nebudete
Zažili jsme testování, kdy jsme o pořadí 
mohli rozhodnout po prvním soustu 
a kvalita jednotlivých vzorků byla 
diametrálně odlišná. Tentokrát byly 
rozdíly skutečně minimální. Jakou 
paštiku tedy doporučujeme? Tentokrát 
se vyhneme tomu jmenovat konkrétní 
výrobek a konzumentům radíme vyzkoušet 
metodu – pokus, omyl. Tedy najít si 
takovou paštiku, která vám chuťově nejlépe 
vyhovuje, případně využít slevových akcí, 
kdy ke svačině získáte i dobrý pocit, že 
jste něco ušetřili. Ovšem aby nedošlo 
k omylu – v žádném případě netvrdíme, že 
jde o vybranou pochoutku nebo že byste si 
na játrovce měli pochutnávat každý den. 
Jde především o to, že všechny paštiky 
splňují přesně to, co od nich spotřebitel 
očekává. Nic víc, nic míň. V kontextu našich 
testování je to však poměrně překvapivě 
radostné konstatování.        

Někdo je konzumuje denně jako 
tradiční, rychlou a v neposlední 
řadě levnou svačinu, u jiných byste 
je ve spíži hledali marně. Játrové 
paštiky jsou klasikou, kterou 
najdete ve velkém supermarketu 
i v nejzapadlejším vesnickém 
obchůdku. Pokud vás zajímá, která 
z játrovek na českém trhu si 
zaslouží vaši pozornost, 
začtěte se do dalšího dílu 
Našeho testování.

Příjemné 
paštikové překvapení
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naše testování

Název Karát Játrový krém

Výrobce  Hamé 
Zakoupeno Penny
Cena za balení 15 Kč /120 g
Cena za 1 kg 125 Kč
Složení: pitná voda, vepřová játra (30 % hm.), 
vepřové sádlo, vepřové maso, vepřové kůže, 
zahušťovadlo: pšeničný modifikovaný škrob, 
solící směs (sůl, konzervant E250), stabilizá-
tor, koření 
 

Název  Hamé Játrovka 

Výrobce  Hamé
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 19 Kč/100 g 
Cena za 1 kg 190 Kč
Složení: vepřová játra (26 %), vepřové maso, 
vepřové sádlo, vepřové kůže, vepřové maso 
strojně oddělené, voda, solící směs (sůl, kon-
zervant), zahušťovadlo, stabilizátor, kořenící 
přípravek (koření, zesilovač chuti, škrob, sůl, 
extrakty koření, aroma)

Název  Viva carne Játrová paštika

Výrobce  PT servis konzervárna 
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 16 Kč/100 g 
Cena za 1 kg 160 Kč
Složení: vývar, vepř. játra 26 %, vepř. sádlo, 
maso a kůže, rostl. bílkovina, bram. vločky, sůl,  
konzervanty, cukr, stabilizátory a emulgátory, 
zahušťovadla, antioxidant, zvýrazňovač chutě, 
želírující látka, barvivo, glukózový sirup, hrozno-
vý cukr, aroma, směs koření

Název  Kostelecké uzeniny 
Játrová paštika

Výrobce  Kostelecké uzeniny 
Zakoupeno Žabka
Cena za balení 16 Kč/100 g
Cena za 1 kg 160 Kč
Složení: vepřové maso 27 %, vepřová játra 26 %, 
vepřové sádlo 16 %, voda, sůl, bramborový škrob, 
emulgátor, zahušťovadlo, extrakty koření, hemo-
globin, stabilizátor, antioxidant, cukr, zvýrazňo-
vač chuti a vůně, želírující látka, aroma 
 

Název  Játrová paštika

Výrobce  Hamé 
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 19 Kč/100 g
Cena za 1 kg 190 Kč
Složení: vepřová játra (26 %), vepřové maso, 
voda, solící směs (sůl, konzervant), zahušťo-
vadlo, vepřové sádlo, vepřové kůže, stabili-
zátor, kořenící přípravek (koření, zesilovač 
chuti, škrob, sůl, protispékavá látka, aroma, 
extrakty koření) 

Název  Seliko Játrovka 

Výrobce  Hamé 
Zakoupeno Albert
Cena za balení 13 Kč/100 g 
Cena za 1 kg 130 Kč
Složení: voda, vepřová játra (26 %), vepř. maso, 
sádlo a kůže, strouhanka (pšeničná mouka, 
voda, olej, droždí, sůl, zlepšovací přípravek 
(cukr, emulgátory, sojový lecitin, E472e, sladová 
a sojová mouka, antioxidant)), solící směs (sůl, 
konzervant), koření

Smutný obal bez jakéhokoli obrázku, který navíc 
jde otevřít jen při použití hrubé síly. Na první 
pohled jsou viditelné jasné stopy koření. Paštika 
je velmi jemná, chuťově dobrá, méně výrazná. 

Složení najdeme po okraji obalu, navíc v takové 
velikosti, že je bez lupy prakticky nečitelné. 
Paštika jako jediná obsahuje strojně oddělené 
maso. Na povrchu uvítá slabá vrstva rosolu. 
Paštika je dobrá, ale zbytečně slaná. 

Složení a další informace nalezneme po obvodu 
víčka, což je velmi nepraktické. S přehledem 
nejdelší složení. Chuťově je paštika dobrá, kon-
zistence i chuť jsou jemné. Barva světle hnědá.

Písmo na obale je opět miniaturní, ale v kon-
trastní barvě. Ve složení překvapí hemoglobin. 
Konzistence je velmi mazlavá, povrch zvláštně 
rozpraskaný a jsou na něm vysrážené krystalky 
soli, což se projevuje i v chuti.

Obal bez jasně viditelného výrobce, s mini ob-
rázkem chleba s paštikou a schovanou paprikou. 
Nahoře je vrstva rosolu. Voní velmi dobře, chuť je 
mnohem výraznější než u prvních dvou vzorků. 

Na obale inzerována akce 75 g+30 %, což s cel-
kovou hmotností 100 g bohužel nesedí. Barva 
je lehce nažloutlá, jsou viditelné stopy pepře. 
Konzistence je velmi lepkavá. Chuť je nepříjem-
ně hořká, padá na jazyk. 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

VÍTĚZ
TESTU
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dobrodružství v kuchyni

Dort Pavlova na první pohled vypadá 
zcela jednoduše a přitom na jeho chuť 
pějí ódy gurmáni mnoha zemí. Kde-
pak asi bude zakopaný pes? Posbírala 
jsem dostupné recepty a pro jistotu 
pozvala kamaráda Honzu, cukráře.

Honza má s mými pokusy svatou trpělivost. 
Je to zvláštní, protože se svou ženou Blan-
kou trpělivost nemá, popouzí ho například, 
že ona – profesionální kuchařka – mu 
překrajuje větrníky na desce na plocho jako 
housky, zatímco cukráři prý vezmou každý 
do dlaně a krájejí svisle. Rozdíl jsem nepo-
znala, ale radši mlčím. 
U nás doma Honzu rozčiluje pouze ruční 
mixér, který mi koupila babička před  
osmadvaceti lety ve východním Německu. 
Já jsem na něj zvyklá, dokonce jsem si 
k němu vypěstovala jistý citový vztah, ale 
podle pana odborníka je pomalý. Vysmívá se 
mu od chvíle, kdy mi poradil, abych přidala 
na rychlosti a já mu předvedla, že tohle už je 
ta nejvyšší. 

Naše cukrářská odpoledne mívají někdy 
katastrofální následky – když mě Honza 
učil vyrábět vlastní listové těsto a kremrole, 
spálili jsme šuplíky nové kuchyňské linky, 
protože ani jeden z nás nevěděl, že vestavě-
ná trouba nemůže péct otevřená.

Pozor na cukr
Když jsem si však prošla tu spoustu receptů, 
rozhodla jsem se přijmout všechna rizika 
Honzovy pomoci. Návody se totiž shodují 
v jednom – dort je skvělý, lahodný, vynikající. 
V tom ostatním, banálním, se však liší. V po-
čtu vajec, množství cukru, teplotě a délce pe-
čení... Dokonce jsem objevila jeden s kakaem. 
Honza nastoupil a osvědčil se hned v úvodu. 
„Vyřaď ty s moučkovým cukrem,“ pravil. 
Proč? „Pro sněhové cukroví nevhodný,“ 
odtušil. Dali jsme tedy spolu dohromady zá-
kladní recept, připravili bílky do misky a já, 
trochu ostýchavě, zapojila svůj starý mixer. 
„To tady budeme ještě zítra,“ smál se Honza, 
když poznal známé zařízení. Měl, bohužel, 
pravdu. Skončili jsme po půlnoci. Pokud 

byste se chtěli do moučníku pustit s ruční 
metlou, je mi vás upřímně líto. 
Vyšlehat bílky do základní pěny jsme já 
a můj starý brach zvládli v podstatě za chvíli. 
Pak nám bylo uloženo zašlehat cukr. I to 
jsme měli brzy. Jenže chyba lávky. „Ten sníh 
se musí šlehat tak dlouho, dokud na jazyku 
cítíš sebemenší zrníčko cukru,“  pravil mistr, 
načež odešel za mým mužem sledovat sport. 
A já šlehala a šlehala a šlehala.

Austrálie, nebo Nový Zéland?
Operace trvala dost dlouho na to, abych 
se mohla zamyslet nad příběhem speciál-
ního moučníku. Dort, o jehož původ se pře 
Austrálie s Novým Zélandem, byl stvořen, 
ať tam či tam, ve 20. letech minulého století 
na počest ruské baleríny Anny Pavlovové. 
Slavná kráska navštívila v letech 1926 
a 1929 obě země. Její životopisec Keith 
Money se přiklání k Novému Zélandu. Tvrdí, 
že dort stvořil šéfkuchař hotelu ve Welling-
tonu, kde Anna bydlela. Inspirovala jej 
baletní sukně ze světlezeleného hedvábí. 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Baletní sukénka 
 k sežrání
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dobrodružství v kuchyni

Dort Pavlova 
Potřebujeme:
Korpus: 
■  4 vejce 
■  250 g krupicového cukru 
■  1 lžičku vinného octa 
■  1 lžičku kukuřičného škrobu 
■  několik kapek vanilkového extraktu
Zdobení: 
■  350 ml smetany ke šlehání (nejméně 33 %) 
■  1 ztužovač 
■  kiwi a jahody

Postup

Troubu předehřejeme na 140 °C. Oddělíme 
bílky a žloutky. Žloutky použijeme do jiného 
pečiva, bílky začneme šlehat. Postupně, 
po částech zašleháváme cukr a šleháme 
a šleháme, dokud není cukr ve sněhu doko-
nale rozpuštěný. 
Na plech dáme pečící papír, můžeme si vy-
značit tvar. Lžicí pak vrstvíme sníh do kruhu 
s lehce rozevlátými okraji. Střed vyplníme 
malinko méně, aby se šlehačka udržela. 
Vložíme do trouby, teplotu snížíme na 100 °C 
a sušíme asi dvě hodiny. Hotový korpus by 
měl mít světle zlatou barvu. Poté troubu 
vypneme a dort v ní necháme stydnout. 
Trouba může být pootevřená. 
Teprve když máme  dokonale vychladlý 
dort, vyšleháme si šlehačku bez cukru, jen 
se ztužovačem. Ideální je šlehat metlou 
nebo ručním mixérem, vypadá pak na dor-
tu lépe než ze šlehačkové lahve. Nakonec 
ozdobíme ovocem.  

Vytvořil proto nadýchaný tvar, už na pohled 
lehoučký, s korpusem ze šlehaných bílků, 
zdobený šlehačkou. Zelené hedvábí pak 
symbolizuje kiwi. 

Jedna veliká pusinka
V některých receptech stojí, že se má šlehat, 
dokud sníh nezačne tvořit pevné špičky. Ty 
tvořil už dávno. Šleháte-li podle mistra, tak 
dokonale dohladka. Pak opatrně vmíchat 
ocet a škrob. 
Recepty se výrazně liší i v tom, jak sníh 
na pečícím papíře upravit. Viděla jsem tvar 
hnízda, který se posléze šlehačkou naplnil. 
Jeden z návodů ponoukal k upečení něko-
lika tenčích placek a šlehačkou je prokládá.  
Jenže správný dort má být svrchu křehký, 
uvnitř vláčný až pěnovitý.
Někdo peče ve formě a pak se ho dokonce 
pokusí prokrojit. Tak statečná nejsem, ne-
stojím o hromadu sněhových křápků, na něž 
by se mi jistě rozpadla pusinka pod rukama. 
Moc se mi sice líbí varianta, kdy se vytvoří 
několik, pět až šest, sněhových minikorpu-
sů. Pak musí být dort krásný i při servírování. 
Ale já jsem chtěla dort evokující baletní 
sukni. Takže hotový sníh jsem lžící tvarovala 
na pečící papír lehce rozevlátě, vsunula 
obrovskou pusinku do vyhřáté trouby, tuto 
ztlumila a zakázala jsem mistru cukráři dvíř-
ka otvírat. Mám opravené šuplíky. 
A megapusa se sušila a sušila, velmi dlouho, 
a pak v zavřené troubě chladla. Opravdu 
už byl nový den, když jsme konečně získali 
korpus, který by se dal ozdobit. Jenže už 
nám zase nezůstal vzhůru jediný ochut-
navač. Proto si sněhová suknička počkala 
do druhého dne.

Kiwi nesmí chybět
V návodech se také uvádí pokaždé jiné 
ovoce. Dokonce i rybíz, banán, ananas, 
mučenka… Životopisec ovšem praví kiwi, 
australské i zélandské recepty často uvádějí 
také jahody. V červnu jsou jahody ideální 
ovoce, kiwi pohledně doplňují. 
Se smetanou si můj starý přístroj poradil 
snadno. Navrstvit šlehačku stejně jako den 
před tím sníh nedalo moc práce, nakrájet 
ovoce taky ne. Nejtěžší asi bylo uhájit dezert 
před ochutnávači alespoň pro focení. 
Ve svém jediném shodném bodu recepty 
nelhaly – dort byl nebesky lahodný, křehký 
i vláčný, sladkou pusinku doplňovala nadý-
chaná, téměř nesladká šlehačka a kontras-
tovala s pikantním ovocem.

P.S.
Jen malé upozornění na závěr – když je 
dort naplněný, už se s ním nedá manipulo-
vat. Křehký sněhový korpus neudrží nálož 
šlehačky a ovoce. Ale naporcovat se dá 
mnohem úhledněji, než jsem čekala.
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co byste měli vědět o grilování

Stále častěji se na našich grilech objevují 
všemožné druhy sýrů, ovšem pozor – ne 
všechny druhy jsou pro grilování vhodné. 
Pro tento způsob úpravy se hodí zejména 
brie, feta, hermelín, ale třeba i slovenský 
oštiepok či olomoucké tvarůžky. Sýry je 
vhodné, stejně jako maso, vytáhnout s před-
stihem z lednice a nechat je minimálně půl 
hodiny odpočinout při pokojové teplotě. Sýr 
potřete olivovým olejem, grilovacím koře-

ním či bylinkami podle vlastní chuti. Zabalte 
ho do dvou vrstev alobalu, v žádném přípa-
dě nepoužívejte originální obal. Případně 
je možné zakoupit již hotové grilovací sady. 
Většině sýrů bude na grilu stačit 20 minut, 
snažte se s nimi příliš nemanipulovat, aby 
se vám při grilování zcela nerozpadly. Sýry 
mohou směle obstát jako samostatný hlavní 
chod, případně si k nim můžeme dopřát 
ogrilované brambory či křupavé pečivo. 
Skvěle je pak doplní různé ovocné omáčky, 
čalamády či čatní.

Saláty i burgery
Ani zelenina nemusí sloužit pouze jako nut-
ná a nudná příloha k masu. Zastoupí zcela 
plnohodnotně hlavní chod, který bude 
nejen odlehčený, ale také chutný. Zeleninu 
je samozřejmě nutné důkladně očistit. 
Některé druhy můžeme grilovat vcelku, 
pokud máme menší druhy zeleniny či tou-
žíme po pestré směsi, nakrájíme jednot-
livé druhy na menší kousky a grilujeme je 
v podobě špízu nebo v balíčcích z alobalu. 
Zelenina může přijít na gril neochucená, ale 
i naložená v marinádě složené z oleje, čes-
neku či bylinek. Během grilování je vhodné 
zeleninu potírat olejem, aby nevysychala. 

Doba grilování je u jednotlivých druhů 
velmi rozdílná, momentální stav je nutné 
průběžně zkoušet vidličkou. 
Hamburgery asi naši představu o odlehčené 
večeři nesplňují, ale co když si vyrobíme 
burger například z fazolí nebo cizrny? Jen 
nezapomeňte na výrazné dochucení – solí, 
pepřem a například česnekem. Nebo zkuste 
mezi dvě housky umístit portobello, zakou-
píte ho například na farmářských trzích.

Sladká ovocná tečka
Jako ideální dezert nám může posloužit 
grilované ovoce. Pro jeho přípravu je 
nejvhodnější vyhasínající gril na konci 
grilování. Fantazii se meze v podstatě 
nekladou – použít můžete ovoce ze za-
hrádky i exotické druhy. V každém případě 
by mělo jít o tvrdší kousky ovoce, ty větší 
raději nakrájíme. Ovoce můžeme zabalit 
do alobalu, položit přímo na mřížku či 
vyrobit ovocný špíz. Pokud ho pocukruje-
me, plody nám krásně zkaramelizují. Ani 
u ovoce se nemusíme bát marinád, jejichž 
základem bude zpravidla med. Díky skořici 
či vanilce mohou být marinády sladké, 
ale také příjemně pálivé, pokud do nich 
přimícháme pepř nebo chilli.    

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Bezmasá grilovačka 
není nuda
S teplým počasím se většina 
z nás ráda vzdává gulášů 
a svíčkových a na pár měsíců 
se přesouvá ke grilům. 
Grilování však nejsou jen 
pikantní klobásy, křupavá 
kuřecí křídla a pěkně prorostlé 
krkovičky. Vyzkoušejte si, 
že bezmasé ugrilované 
pochoutky si neužije jen 
pravověrný vegetarián, ale 
i milovník masa.
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 INZERCE

Brambory: Berte v úvahu, že grilování brambor trvá poměrně dlouhou dobu. Záleží 
samozřejmě na jejich velikosti, nejvhodnější jsou brambory menší. Větší brambory je 
vhodné nakrájet na plátky či měsíčky. Brambory můžeme předvařit, v takovém případě 
jim na grilu bude stačit 15 minut.

Cibule: Velké cibule krájejte na kolečka či čtvrtky a grilujte ideálně s dalšími přísadami 
na špízu. Menší cibulky můžete připravovat vcelku – cibuli oloupejte a krátce blanšírujte 
(spařte v horké vodě a ihned ochlaďte).

Cukety: Konce odkrojte a cukety nakrájejte na silnější plátky. Potřete je olejem, případ-
ně okořeňte a grilujte z každé strany 5 až 8 minut. 

Česnek: Stroužky česneku oloupejte a s ostatními ingrediencemi napichujte na špíz. 
Případně můžete rozpůlit celou palici a grilovat doměkka. Celé palice lze také zabalit 
do alobalu a grilovat přibližně 45 minut. 

Fenykl: Dřevnaté části odstraňte a nakrájejte na větší plátky. Grilujte do změknutí, bude 
vám to trvat přibližně 15 minut. 

Kukuřice: Pokud kukuřici před grilováním předvaříte, bude se doba grilování pohybovat 
kolem 10 minut. V opačném případě počítejte s dobou přípravy kolem 40 minut. Během 
grilování potírejte klas olejem či ochuceným máslem. 

Lilek: Konce odkrojte a lilek nakrájejte na silnější plátky, menší kusy můžete rozpůlit. 
Posolte a nechte „vypotit“. Potřete ochuceným olejem a grilujte z každé strany přibližně 
8 minut. 

Paprika: Papriky můžete grilovat vcelku – v takovém případě je ideální uložit papriku se 
zhnědlou a scvrklou slupkou na 15 minut do alobalu, slupka poté půjde lépe stáhnut. 
Paprika je také ideální zeleninou na plnění – velkou parádu uděláte i samotným balkán-
ským sýrem. 

Rajčata: Pro grilování nám dobře poslouží zejména cherry rajčata, větší je lepší rozpůlit. 
Grilujte přibližně 8 minut. 

Žampiony: Klobouky hub potřete olejem a okořeňte. Doba grilování je závislá na veli-
kosti hub (6 až 12 minut).

Tipy na přípravu
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Pochoutka faraonů 
 i dětí na pouti

Medové pečivo jako předchůdce dnešní-
ho perníku je velmi starou pochoutkou, 
pravděpodobně starší než chleba. Med byl 
dlouho jediným používaným sladidlem, 
neboť průmyslově vyráběný cukr byl znám 
až mnohem později. Pečivo z medu znali 
již ve starém Egyptě. Jak dokládají nálezy 

v pyramidách, bylo připravováno pro stoly 
faraonů. Oblíbené bylo také v antickém Řec-
ku a Římě, kde se medové pečivo rozdávalo 
při četných slavnostech či bývalo rituálně 
obětováno bohům.

Vzácné zboží 
V Evropě se jeho stopy objevují již ve 13. sto-
letí, a to v Německu. Hlavním perníkář-
ským městem Evropy se stal Norimberk. 
První písemné zmínky o perníku v Čechách 
pocházejí z roku 1335 z Turnova, kdy se 
prodával o svátcích a posvíceních. Do Prahy 
se ale dostali perníkáři již dříve, před rokem 
1324. Ve větším počtu do českých zemí 
začali přicházet za vlády Karla IV. V té době 
byly perníkářské výrobky luxusním zbožím, 
určeným jen pro bohaté vrstvy, a to zejména 
díky cizokrajnému koření, které se do něj 
přidávalo. Každý perníkář si přesné složení 
svých výrobků střežil, ale údajně se do nich 
přidávalo až devadesát vzácných druhů 
koření a bylinek. Jedním z používaných ko-
ření býval i pepř, odtud také pochází název 
perník, v němčině Pfefferkuchen.

Umělecká díla
První perníky byly jednoduché placky či per-
níky vtlačované do forem, zvaných kadluby. 
Původně se používaly formy hliněné, později 
je vystřídaly dřevěné (nejčastěji ze dřeva 
ovocných stromů), bohatě zdobené. Z po-
čátku formy vyráběli rytci nebo řezbáři, te-
prve později si je začínali vyhotovovat sami 
perníkáři. Takto vytlačené perníky se dále 
nepolévaly, díky propracovaným formám 
byly bohatě strukturovány. I zdobení per-
níkových forem podléhalo módním vlnám. 
Zpočátku se objevovaly především portréty 
světců a panovníků, později se stali populár-
ními jezdci na koni či dámy v přepychových 
kočárech. S rozšířením perníků mezi lidové 
vrstvy se do popředí dostávají prostší motivy 

Zná ho každý návštěvník 
pouti i hospodyňka chystající 
vánoční cukroví. Může být 
dárkem z lásky, odpolední 
svačinkou i voňavou 
pochoutkou, která při pečení 
provoní celý byt. Žádné jiné 
těsto nenabízí tolik možností 
tvarování a zkrášlování. 
Málokdo ale tuší, jak dlouhou 
a zajímavou cestu perník 
za dobu své existence prošel.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, www.oznaceni-eu.cz
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jako srdce, děti, holubičky a jiná zvířátka. 
V době technických objevů jste si mohli 
zakoupit perníkový vlak nebo parník.

Práce pro siláky
Perníkářskému cechu se málem stalo osud-
ným husitské období. Kališníkům se nelíbilo, 
že jsou perníky určeny jen pro vyšší vrstvy 
a usilovali o zrušení této profese. Jelikož 
perníkářů nebylo mnoho a navíc hodně 
cestovali, neměli příležitost sdružovat se 
do cechů, a tvořili tak zpočátku cechy s ře-
mesly příbuznými – pekaři či mlynáři. Teprve 
v průběhu 17. století se začínaly formovat 
cechy samostatné, a to zejména ve velkých 
městech. V 17. století, po třicetileté válce,  
zaznamenalo perníkářské řemeslo velký 
nástup. Perník postupně přestává být vý-
sadou bohatých vrstev a stává se přístupný 
i chudším – v té době byl jedinou cukrovin-
kou dostupnou širším vrstvám. 
Vykrajovat se perníky začaly v průběhu 
18. století. Aby nepůsobily fádně, bylo potřeba 
je začít zdobit cukrovými nebo čokoládovými 
polevami. Perníkáři nevyráběli jen jeden druh 
perníku. Z žitného těsta vznikal medovník. Per-
níkům z pšeničné mouky se říkalo marcipán 
– podle svatého Marka, kterého měli perníkáři 
ve svém znaku. Drůběřka (nebo také drůbež-
ka) byla sice vyráběna za pomoci forem, ale 
nebyla určena k jídlu, nýbrž dětem na hraní. 
Kromě perníku sladkého se pekla i silně pepře-
ná verze, kterou naši předci znali pod názvem 
peprník. Chutnala především k vínu. 

Příprava těsta byla velmi pracná a přede-
vším zdlouhavá – trvala nejméně měsíc, 
ale mnohem déle (několik měsíců i let) pak 
těsto odpočívalo. Říkávalo se, že nejlepší 
svatební perníky byly z těsta zadělaného 
v den narození nevěsty. Výroba perníků byla 
výsadou mužů – vážení desítek kilogramů 
surovin, hnětení těsta a následné vysekává-
ní, porcování a opětovné zpracování několik 
let uleželého těsta byla práce vyžadující 
hrubou fyzickou sílu. Díky způsobu výroby 

byl perník trvanlivý a i v době bez vyspělých 
technologií bylo možné ho přepravovat 
na delší vzdálenosti, aniž by utrpěla jeho 
kvalita. Pokud byl perník nepříjemně tvrdý, 
bylo možné ho nahřát nad horkou párou.

Perník na ústupu
Od druhé poloviny 19. století pak začíná 
perníkářství postupně upadat – společně 
s tím, jak se začíná rozvíjet cukrářská výro-
ba. Díky rozšiřujícím se možnostem výroby 
řepného cukru se perníkářské dílny začínají 
přeměňovat na cukrářské výrobny. Kvůli sní-
žené poptávce přestali také řezbáři vyrábět 
komplikované dřevěné formy a místo nich 
se začaly používat formy plechové. Od konce 
19. století se na perníky začaly polevami 
lepit populární papírové nálepky, vlastně 
suplující motivy zaniklých dřevěných forem. 
Své místo v této době perníky nalezly v jed-
notlivých domácnostech. Těžko bychom 
hledali kuchařskou knihu, ve které by nebyl 
alespoň jeden recept na perníkové těsto ob-
sažen. S průmyslovým vývojem a mechani-
zací výroby se produkce začínala přesouvat 
do továren, které daly v tomto oboru 
vyniknout zejména městu Pardubice. Zde 
také roku 2004 vzniklo Sdružení Pardubický 
perník, které se zasloužilo o zápis Pardu-
bického perníku do rejstříku Chráněných 
zeměpisných označení EU.

Dnes pečeme jinak
Doma připravované perníky neměly s těmi 
původními mnoho společného – ať již 
složením či způsobem přípravy. Původní 
medové pečivo je pro dnešní dobu příliš 
tuhé. V dnešních receptech je med částečně 
nahrazován cukrem, bývá přidáván také 
kypřící prášek. Doba zrání těsta tak bývá 
zkracována jen na několik dní. Malované 
perníky nacházejí své uplatnění zejména 
na poutích a samozřejmě na Vánoce, kdy se 
většina hospodyněk pokouší o malované 
cukroví. Přes rok však přichází na řadu pře-
devším perník litý. Dnešní perníkové těsto je 
zpravidla vyráběno ze směsi pšeničné a žitné 
mouky a dochucováno skořicí, hřebíčkem, 
zázvorem, anýzem, kardamomem, muškáto-
vým oříškem, levandulí či badyánem. 

Figurální perník: vyrábí se vykrajová-
ním, případně vypichováním různých 
tvarů z perníkového těsta. Figurky mo-
hou být jak dvourozměrné, tak trojroz-
měrné. Mezi nejklasičtější tvary patří srd-
ce, figurky, jako jsou například Mikuláš 
či čert, perníková chaloupka. Po upečení 
bývá potažen cukrovou nebo tukovou 
polevou, případně ručně zdoben.  
Plněný perník: jde o dva stejné korpu-
sy, spojené ovocnou nebo tukovou ná-
plní a polévané čokoládovou, případně 
cukrovou polevou.

JAKÉ PERNÍKY 
ZNÁME?

 IN
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LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁL

NEJLEPŠÍ
TANEČNÍ
MUZIKÁL

BEE GEESE
HUDBA

BEE GEEE GGE
HUDBAHUDBA
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11. 6. – 13. 6.

PREMIÉRA 10. ZÁŘÍ 2015
V DIVADLE KALICH

ATLANTIDA
HITY MIRA ŽBIRKY V MUZIKÁLUMIRA ŽŽBIRKY ÁY

HUDBA A TEXTY PÍSNÍ  MIRO ŽBIRKA
REŽIE A CHOREOGRAFIE   JÁN ĎUROVČÍK

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
RODINNÝ MUZIKÁL

Hudba  Ondřej Soukup
Libreto a texty písní  Gabriela Osvaldová

V roli pantera Baghíry Jiří Korn

6. 6. – 7. 6.

P A R T N E R
P Ř E D S T A V E N Í

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R
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V současné době neexistuje žádný platný 
právní předpis, který by uceleně upravoval 
podmínky pro pořádání letních táborů, 
ovšem jejich pořadatelé musejí dodržovat 
řádu zákonných norem – především zákon 
o ochraně veřejného zdraví, hygienické 
požadavky na zotavovací akce pro děti 
a na stravovací služby.

Jídlo pětkrát denně
Skladba jídelníčku i podoba konkrétních 
jídel by měla vždy vycházet z potřeb a chutí 
dětských strávníků, chutě dospělých jdou 
stranou. Jídla by tak neměla být příliš so-
lená ani kořeněná. Na táborech je výslovně 
zakázáno z hygienických důvodů podávat 

některé potraviny, jako jsou mléko a mléčné 
výrobky z neošetřeného mléka, tepelně neo-
pracované maso a vejce, majonéza a zmrzli-
na vlastní výroby. 
Pro děti musí být zajištěna strava pětkrát 
denně – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina 
a večeře. Pokud by tento režim narušoval 
program tábora, například během činností 
mimo areál, je možné spojit snídani s přesní-
dávkou a oběd se svačinou. Jedno z hlavních 
jídel musí být vždy teplé. Složení jídelníčku 
by mělo odpovídat věku a fyzické zátěži dětí. 
Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Pití 
je potřeba zajistit po celý den, podáváno je 
v krytých nádobách s výpustným kohoutem 
nebo v originálních baleních.

Zvláštní strava nemusí být problém
Pokud vaše dítě vyžaduje speciální dietu, 
nutně to neznamená, že by se muselo 
táborových radovánek vzdát. Vždy byste 
měli tuto možnost speciálního stravování 
předem prokonzultovat s provozovatelem 
tábora. V žádném případě s touto informací 
nečekejte až na odjezd dítěte na tábor, v ten 
moment je na zařazení nadstandardních 
nároků pozdě. Totéž platí o případných po-
travinových alergiích, zvláště u malých dětí 
se nelze spoléhat na to, že zvládnou vždy 
zkontrolovat, zda pokrm neobsahuje pro ně 
nebezpečnou ingredienci. 

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

I strava v přírodě 
má svá pravidla
Nastává doba, kdy děti hází své školní povinnosti za hlavu a těší 
se na prázdninové radovánky. Řada z nich zamíří také na dětský 
tábor, kde bude jejich program i strava bez rodičovského 
dozoru. Dětský tábor, ať již ve stanech či rekreačních zařízeních, 
samozřejmě nezajistí komfort jako pětihvězdičkový hotel 
u moře. Vždy byste si ale měli být jisti, že si váš potomek 
pochutnává jen na hygienicky nezávadných jídlech, která navíc 
splňují nároky na správnou skladbu dětského jídelníčku.
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Vždy je samozřejmě výrazně snazší, pokud 
je strava zajišťována profesionálními 
kuchařkami, které si se speciálními nároky 
umějí poradit. Bezlepková strava je již dnes 
poměrně běžným požadavkem také ve škol-
ních jídelnách a dítě s tímto omezením 
není zpravidla problém přihlásit i na tábor 
s „normálním“ stravovacím režimem. Výraz-
ně komplikovanější samozřejmě je, pokud 
vaše dítě dodržuje například veganskou či 
makrobiotickou dietu. V takovém případě 
je lepší zvolit tábor přímo specializovaný 
na tento typ stravy. Jejich stále rozrůstající 
se nabídku nalezete na webu.

Když není kuchař
Především na skautských táborech není 
strava zajišťována profesionálními kuchaři, 
nýbrž samotnými účastníky tábora. I tak 

je třeba, aby pracovníci připravující stravu 
vlastnili zdravotnický průkaz a měli zna-
losti o hygienických normách. Na táborech 
do padesáti účastníků je možné, aby se děti 
podílely na přípravě stravy a jejím výdeji. 
Pokud je na táboře více než padesát účast-
níků, děti smějí pomáhat při přípravě jídla 
pouze před jeho tepelným zpracováním a při 
pomocných činnostech. To vše samozřejmě 
za předpokladu, že zdravotní stav těchto 
dětí je v pořádku a jejich účast při přípravě 
jídla povolí přítomný zdravotník. 

Hygiena je priorita
Skladování potravin může být na některých 
táborech komplikované, neboť není k dis-
pozici elektřina. V takovém případě je třeba 
netrvanlivé potraviny zpracovat či spotřebo-
vat bezprostředně po zakoupení. I ve sta-

nových táborech musejí být prostory pro 
skladování potravin, přípravu a konzumaci 
stravy (s výjimkou ohniště) vždy zastřešené 
a zajištěny před nepříznivými zevními vlivy. 
Ve stavbách, tedy například penzionech 
nebo rekreačních zařízeních, jsou na stra-
vovací část vztahovány stejné nároky jako 
na běžné restaurace. 
Potraviny je nutné skladovat v soula-
du s požadavky výrobce, nesmějí být 
ovlivňovány vnějšími vlivy (slunce, déšť, 
hmyz, hlodavci) a nesmějí se negativně 
ovlivňovat navzájem – je nutné zajistit, 
aby nedošlo ke křížové kontaminaci, tedy 
ke křížení čistých a nečistých činností, 
a aby tepelně neopracované potraviny 
nepřicházely do kontaktu s potravinami 
tepelně opracovanými. Pracovní plochy, 
nástroje a nádobí musejí být z materiálů 
vhodných pro styk s potravinami. 
Kontrolu hygieny na táborech má na sta-
rosti ministerstvo zdravotnictví, respektive 
hygienické stanice.  Pokud jako rodiče 
máte pocit, že jsou hygienické podmínky 
konkrétního tábora nedostatečné, můžete 
podat podnět na krajskou hygienickou sta-
nici. Právě stravování patří mezi nejčastější 
prohřešky, které kontroloři na táborech 
každé léto odhalí. Mezi nejběžnější závady 
patří chybné skladování potravin, nedo-
statečná hygiena personálu či nedodržení 
minimálního data trvanlivosti. Zpravidla 
se však jedná o méně závažné prohřešky, 
které je možné obratem odstranit, a není 
nutné přistoupit například k uzavření 
tábora. Kontroloři mohou uložit hříšníkům 
na místě pokutu, která se zpravidla pohy-
buje v řádu několika tisíc. 

Již téměř dvacet let se Markéta Roučková jako majitelka krásného rekreačního 
areálu u rybníka Ředkovce poblíž Světlé nad Sázavou stará o spokojené žaludky 
táborníků. Dobře tedy ví, jak se za tu dobu změnily jejich chutě a jaká bašta vede 
v pomyslné hitparádě letních táborů.

Podle jakých předpisů sestavujete jídelníček?
Žádné závazné předpisy neexistují, ale kontroly z hygienické stanice, které k nám pra-
videlně jezdí, pochopitelně zajímá i skladba jídelníčku. Snažíme se tedy o to, aby byl 
pestrý a denně se v něm objevilo ovoce a mléčný výrobek a jednou týdně luštěniny i ryba, 
alespoň v podobě pomazánky, aby to pro děti bylo snesitelné. A samozřejmě různé druhy 
masa a rozmanité přílohy. 
Která jídla dnes u dětí vítězí?
Jednoznačně česká klasika, tedy rajská, svíčková, řízek. Samozřejmě sladká jídla, přede-
vším buchtičky se šodó. Polévky? Musím opravit obecně vžitý dojem, že ty děti nejedí. Děti 
z prvního stupně je baští bez řečí, starší děti se jim spíš vyhýbají. Ale podle mě ani ne tak 
z důvodu, že by jim nechutnaly, ale nemají na ně prostě čas. Zdržují je od hlavního jídla.
Jak se v průběhu let změnily chutě táborníků?
Myslím, že se moc nezměnily, alespoň co se týká hlavního jídla. Objevily se dvě novinky, 
pizza a hamburger, které se dnes v oblibě už rovnají české klasice. Co se ale změnilo, jsou 
snídaně a přesnídávky, protože které dítě by před dvaceti lety snídalo cereálie s mlékem 
nebo svačilo nutellu s rohlíkem? A ještě jeden rozdíl vidím mezi vařením ve školních 
jídelnách a na táboře, alespoň u nás. Nepoužíváme žádné směsi zalévané vodou, ale když 
používáme vývar, tak z masa. Reakce dětí na táboře je okamžitá a bezprostřední i v kuchy-
ni, takže si ani nic jiného než vařit domácí stravu nemůžeme dovolit.

HITEM ČESKÁ KLASIKA I PIZZA
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Patříte mezi zákazníky, kteří podrobu-
jí obal každé potraviny důkladnému 
zkoumání, než jim skončí v košíku?
Dříve jsem se tím příliš nezabýval, ale 
poslední dobou se řadím do této skupi-
ny. Často se mezi regály začtu. Začalo 
mě víc zajímat, co jím a jak moc to je, či 

není zdravé. A hlavně se dívám na obsah 
cukru. Snažím se cukr odbourat, respek-
tive nepřijímat ho automaticky, jaksi 
mimochodem. Vycítím, kdy cukr potře-
buju dostat do těla, kdy tedy pro mě má 
pozitivní účinek, ale nechci ho přijímat 
úplně zbytečně. 

Když už si nákup přinesete 
domů, dokážete ho v kuchyni proměnit 
v gastronomický skvost? 
To musí posoudit především moji hosté 
u stolu. Určitě nejsem nijak výjimečný 
kuchař, myslím, že jsem v této oblasti i tak 
trochu lenoch, ale když už se do něčeho 
pustím, snad pak výsledek nebývá úplně 
marný. Baví mě při vaření míchat ingre-
dience, které by nikoho nenapadlo dát 
dohromady. Samozřejmě to občas nevy-
jde a já skončím jako pejsek s kočičkou, 
na druhou stranu už mě párkrát nadchlo, 
jak dokonale spolu ladí zdánlivě nesluči-
telné chutě. Ovšem to moje nadšení může 
do velké míry souviset s faktem, že já jsem 
opravdu vděčný strávník. Prostě rád jím 
a chutná mi kdeco.

Co nejvíc?
Přemýšlím, jestli na tuhle otázku vůbec 
budu umět jednoduše odpovědět. Asi 
hodně záleží na ročním období. Teď 
máme jaro, před sebou léto, takže 
ve velkém konzumuju čerstvou zeleninu 

Děti si herce Jana Cinu pamatují jako průvodce televizním 
magazínem Planeta Yo, jejich maminky a babičky coby Matěje 
ze seriálové Ordinace, milovníci divadla ho znají z muzikálů, 
činoher i alternativních experimentů. Je mladý herecký talent 
stejně odvážný jako na jevišti také v kuchyni?

Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock

V kuchyni  
dopadnu 

občas  
jako 

pejsek 
s kočičkou
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a ovoce, i když nedávno jsme během 
výletu do Kutné Hory narazili na hody 
v jedné nedaleké vesnické hospůdce 
a já si tam dopřál výbornou husičku 
s knedlíkem. Vlastně všechna ta typická 
maminkovská a babičkovská jídla patří 
mezi má oblíbená.

Ale asi nepřistávají na Vašem talíři 
často… 
To máte pravdu. Zjistil jsem totiž, že 
po nich bývám unavený. Pokud mě čeká 
práce od rána až dlouho do noci, musím 
jíst něco lehčího, osvědčují se mi vegetari-
ánská jídla nebo třeba asijská kuchyně. To 
jsou moje nakopávače.

Opravdu nepůsobíte, že byste si dopřá-
val zrovna kalorické bomby. Vděčíte 
za svou drobnou postavu genům?
Pravděpodobně za to můžou geny, že 
jsem furt takovej vychrtlej. Ale aby zas 
nevypadalo všechno jenom ideálně, i já 
jsem kolem čtyřiadvaceti let u sebe začal 
nahmatávat pupek. Ne tedy zrovna piv-
ní, protože piva já moc nevypiju. Hned 
jsem měl před očima svého tátu, který je 
celkově stejný hubeňour jako já, akorát 
má navíc ten polštář v pase. Řekl jsem 
si, že to nesmím připustit, proto jsem se 
zlehoulinka pustil do cvičení a hlídám 
si v jídle zbytečné tuky a cukry, jak jsem 
už zmiňoval. Nikdy předtím jsem nic ta-
kového neřešil. Dát si dřív pytlík chipsů 
o půlnoci pro mě nebyl žádný problém, 
dneska bych si ho už neotevřel. Je mi 
dvacet sedm, vím, není to žádný věk, 
ale říká se, že kolem pětadvaceti začíná 
tělo fungovat trochu jinak, zpomalovat. 
Přebytečné dekagramy nemizí samy 
od sebe, jsou horší kocoviny, člověk je 

celkově unavenější… Tohle všechno 
na sobě už nějaký čas pociťuji. A to mi 
ještě nebylo třicet!

Kde v zahraničí by Vám, myslíte, chut-
nalo nejvíc? 
Jako první odpověď mě napadla Francie 
a vzápětí jsem si uvědomil, že mě vlastně 
baví ochutnávat všechno. Obě ty odpově-
di jsou pravdivé. Francouzská kuchyně je 
mi blízká svou rozmanitostí, zároveň jsem 
ochotný zkusit cokoli. Zatím jsem tedy 
nikdy nebyl v Asii, myslím, že jejich tržiště 
by tuto moji ochotu teprve prověřily.

Začátkem roku jste ovšem cestoval 
po Brazílii. Tam jste byl spokojený?
Aby ne, ty jejich fazole s kaší, k nim 
maso a salát v tolika variantách jsou 
úžasné! Zajímavé je, že oni sami jedí 
hodně nezdravě – strašně sladká jídla, 
smažené, přeslazené limonády. Ale pak 
uvidíte to neskutečné čerstvé ovoce 
všude kolem a připadáte si jako v ráji. 
Zamiloval jsem si tam acai, jakési obří 
pralesní borůvky.

Na další cesty jste pak už neměl čas, 
protože Vás mimo jiné čekalo zkoušení 
divadelního hitu Podivný případ se 
psem, v němž excelujete v roli 15letého 
autistického chlapce. Jak jste se na tak 
neobvyklý úkol připravoval?
Samozřejmě pro mě bylo důležité 
ponořit se napřed do studia autismu, 
nikdy před tím jsem se tímto tématem 
podrobněji nezabýval. Četl jsem knížky, 
pustil si nějaké filmy i dokumenty 
a hlavně jsem měl přes kamarádku, 
která s lidmi s touto diagnózou pracuje, 
možnost dostat se přímo mezi ně. Byl 
jsem jak u menších dětí, tak u dospívají-
cích a všechna ta setkání proběhla v na-
prosté pohodě. Obdivoval jsem je. Je 
mi sympatické nevnímat autismus jako 
postižení, ale spíš jako dar. Po všech 
těch zážitcích pak bylo na mně najít au-
tistu v sobě. S režiséry jsme se dohodli, 
že na jevišti nechceme zinscenovat 
odborný seminář o autismu, ale že se 
pokusíme vytvořit obraz světa autistů 
tak, jak si ho představujeme.                 

HRNEČKOVÁ BÁBOVKA S BORŮVKAMI
Doba přípravy: 90 minut, na jednu bábovku

Ingredience: 2 hrnečky moučkového cukru, 
1/2 hrnečku oleje,  1/2 hrnečku mléka, 2 hr-
nečky polohrubé mouky, 4 vejce, 1/2 l borů-
vek, 1/2 kypřícího prášku

Postup: Celá vejce vyšleháme s cukrem, 
přidáme olej, mléko, mouku i kypřící prášek. 
Do těsta vmícháme borůvky – mohou 
být čerstvé i kompotované (ty nejdříve 
scedíme a necháme okapat). Těsto nalijeme 
do vymazané a vysypané formy. Pečeme 
v předehřáté troubě zhruba půl hodiny. Poté 
počkáme, až vychladne, opatrně ji vyklopí-
me a pocukrujeme.

BRAZILSKÉ BARBECUE
Doba přípravy: 55 minut, na 4 porce

Ingredience: 900 g svíčkové (z nejtlustšího 
konce), 2 lžíce citronové šťávy, 1 stroužek 
česneku, 2 lžíce soli

Postup: Z citronové šťávy, utřeného česne-
ku a soli připravíme marinádu, do níž maso 
minimálně přes noc naložíme. Na grilu 
maso opékáme pomalu a ve velkých ku-
sech. V průběhu odkrajujeme ty části masa, 
které jsou už připravené ke konzumaci. 
Nedopečené maso potíráme občas mariná-
dou, aby nevyschlo a udrželo si šťavnatost. 
Jako příloha se hodí salsa, rýže nebo např. 
bramborový salát.

S Hanou Vagnerovou Jan rozplétá Podivný případ se psem v pražském Divadle Kalich
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Tesco finest* Neufchâtel 
Sýr ve tvaru srdce
Odpolední posezení s přáteli nebo partnerem na prohřáté 
dece v trávě se neobejde bez vybraných lahůdek. Skvě-
lým tipem je například rozšířená řada vynikajících sýrů 
z celé Evropy v obchodech Tesco. Nejžhavější novinkou 
je pak Tesco finest* Neufchâtel. Krémová chuť tohoto 
francouzského plísňového sýra ve  tvaru srdce se hodí 
k čerstvému pečivu a ovoci. Výtečně se pak také dopl-
ňuje s bílým vínem. V řadě Tesco finest* doporučujeme 
Sauvignon Blanc.

 INZERCE

Jste nejen herec, ale také spoluautor 
repertoáru Vaší hudebně – kabaret-
ní skupiny Olats Otesoc. Považujete 
za podobné políbení múzou při tvorbě 
a v kuchyni při vaření?
Podobnost mezi nimi je. Když píšu, jsem 
mnohem radši za konkrétní zadání, tvořit 
s neomezenými možnostmi je pro mě 
výrazně těžší. A stejně tak radši najdu před 
sebou na kuchyňské lince jen pět ingredi-
encí, než abych bezradně stál ve dveřích 
narvané ledničky. V takové situaci prostě 
vím, že mi nezbude, než uvařit z těch pěti 
surovin. Třeba to nedopadne ideálně, ale 

byl jsem alespoň osvobozený od nekoneč-
ného rozhodování, co udělat.

Baví vás oba tvůrčí procesy stejně?
Pokud se věc vydaří, pak ano. V kuchyni 
i na pódiu je to alchymie, nikdy nemůžete 
předvídat se stoprocentní jistotou, jak 
výsledek dopadne. A zároveň je v obou 
případech pochopitelně důležité ocenění. 
Například moje první bábovka, kterou 
jsem kdy v životě pekl, se vůbec nepo-
vedla, prostě se zdrcla. Chuťově byla sice 
dobrá, jenže nevypadala zrovna ukázkově. 
Bylo mi to trochu líto, ale kamarádi mě 

uklidňovali, že jim opravdu chutnala, tak-
že nakonec byl sukces. Jsou písničky nebo 
texty, od kterých jsem si toho zprvu moc 
nesliboval, a pak jsem se nestačil divit, jak 
na koncertech fungují. To je podobné.

Složil jste někdy píseň o jídle? 
Teď jsme s Olats Otesoc zrovna dokon-
čili jednu veganskou. Máme také kousky 
o pečení vánočního cukroví, o zelenině, 
o sushi, o chřestu. Jsou to snad nejkratší 
písně na světě, říkáme jim štěky. My jsme 
vlastně začínali písničkami o jídle. Všichni 
v kapele jsme žrouti. 

KDO JE JAN CINA
Ve třinácti letech ztvárnil Lukáše ve filmu Smradi. Následně vystudoval Praž-
skou konzervatoř a Katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU. 
Momentálně hraje v A-Studiu Rubín (Přirození), v MeetFactory (Milenec), 
v Hybernii (Přízrak Londýna), v Divadle Kalich (Mauglí, Podivný případ se psem) 
či na Letních shakespearovských slavnostech (Veselé paničky windsorské, 
Romeo a Julie). Na obrazovce se objevil např. v seriálech Ordinace v růžové 
zahradě, Terapie, První krok, O mé rodině a jiných mrtvolách. Moderoval pořad 
Planeta Yo. Ztvárnil jednu z hlavních rolí ve filmu Místa. Je členem kabaretní 
hudební skupiny Olats Otesoc.

V muzikálu Mauglí drží nad Janem Cinou ochrannou ruku panter Jiří Korn
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co byste měli vědět o rýži

 INZERCE

www.studentagency.cz
* Cena včetně všech poplatků, platná v době ti sku.

K letence zajistí me kompletní servis:
· ubytování · pojištění · víza · pronájem aut 
· parkování u leti ště · dárek k letence

ŽENEVA
od 2 200 Kč *

letenka ��� � ����

ŽENEVA
��� � ����

DUBAJ
od 8 275 Kč*

letenka ��� � ������� � ����

Létejte s námi 
                 do celého světa
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Švýcarsko si mnoho lidí představuje 
jako zemi zaslíbenou. Byl jste od počát-
ku také nadšený?
Při mém prvním kontaktu mě kromě 
nádherné přírody Švýcarsko tolik neu-
chvátilo. Ovšem dnes nedám na Švýcarsko 
a Švýcary dopustit a mám s nimi obecně 
lepší a vřelejší styky než s Čechy. Velmi si 
cením jejich lidské stránky a toho, jak si 

člověka váží. Ale přesto jsem silně pociťo-
val, že s nimi nemám společnou minulost 
a nemám si tedy s nimi tolik co říci. V tom 
měli moji synové, kteří tam vyrůstali, 
nespornou výhodu. 

Měl jste problém si zvyknout na jinou 
kuchyni? Stýskalo se Vám po té české? 
Možná vás to překvapí, ale nechybělo 
mi nic a na nic jsem si nemusel zvykat. 
Razím zásadu, že ať jsem kdekoli, jím 
to, co je v dané zemi obvyklé. Úplně 
jsem tak odboural českou kuchyni, 
nedělali jsme doma ani knedlíky a mně 
se po nich za ty desítky let nezastesklo. 
Přizpůsobil jsem se novým zvyklostem, 
nechtěl jsem si ve Švýcarsku budovat 
vlastní prostředí. Už kvůli dětem, kterým 
jsem chtěl připravit ve Švýcarsku nový 
život – neuvažoval jsem totiž, že bych se 
někdy vracel.

Jak vypadá školní stravování ve Švý-
carsku?
Děti se přes poledne stravují doma. 
Ve Švýcarsku je zvykem, a zvláště v 60. 
a 70. letech to tak bylo, že žena nepracuje 
a je v domácnosti. Tenkrát muži vydělá-
vali tolik, že nebylo potřeba, aby měla 
žena zaměstnání. Musíme si uvědomit, že 
i volební právo na celostátní úrovni získaly 
švýcarské ženy až v roce 1971, v některých 
kantonech ale i mnohem později.

Připravila Kateřina Kmecová, foto archiv Františka Pojdla, shutterstock

Země, kde vždy vítězí  
kvalita nad kvantitou
Legenda mezi televizními 
režiséry sportovních pořadů 
František Pojdl strávil 
ve Švýcarsku zhruba polovinu 
svého života. Pro emigraci se 
rozhodl pod tíhou srpnových 
událostí roku 1968. Jak si 
zvykal na život v cizí zemi, jejíž 
kultura i gastronomie jsou 
od těch našich zcela odlišné? 
A nechyběly mu v zemi pod 
Alpami české knedlíky a pivo?
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Se Švýcarskem si nespojujeme žádné ty-
pické jídlo. Existuje vůbec takové? 
V první řadě bychom neměli hovořit 
o nějakých celošvýcarských zvyklostech. 
Když mluvíme o Švýcarsku, musíme mluvit 
o třech různých regionech, mentalitách 
a třech zcela odlišných způsobech stravo-
vání. Německy mluvící oblasti, kde jsem 
žil, inklinují více k německému způsobu 
stravování, který je také nejvíc podobný 
tomu českému. V oblasti kolem Ženevy je 
pak jasný vliv francouzské kuchyně a jako 
třetí je tam kuchyně italská. 
Nicméně je možné najít dvě jídla, která 
jsou pro všechny oblasti společná a která 
jsou Švýcaři schopni konzumovat dopo-
ledne, odpoledne, večer i o půlnoci. Sa-
mozřejmě jde o pokrmy spojené se sýrem, 
tedy raclette a fondue. Jsou jednoduché 
na přípravu a umožňují, aby žena nemu-
sela odbíhat ke sporáku a složitě všechny 
obsluhovat, naopak – za čtvrthodinu je to 
hotové a rodina se může sejít kolem stolu. 
Průměrný Švýcar si minimálně jednou týd-
ně fondue i raclette dopřeje.

Říkal jste, že se Vám po české stravě ne-
stýskalo. Když jste se teď vrátil do Čes-
ka, chybí Vám nějaký švýcarský pokrm?
Zase se mi nestýská po ničem. Ale pokud 
dostanu na raclette nebo fondue chuť, už 
není problém si švýcarské sýry nebo směs 
na fondue zakoupit ve specializovaných 
obchodech i u nás. Bohužel za cenu výraz-
ně vyšší, než je ve Švýcarsku obvyklé.
 

Stravují se Švýcaři spíš doma, nebo jsou 
zvyklí chodit do restaurace? 
Pokud v rodině platí model, že žena 
je v domácnosti, a je to z časových 
důvodů možné, jezdí Švýcaři na obědy 
domů. Ale v restauracích se samozřejmě 
stravují. Vždy se podávají vysoce kvalitní 
suroviny, ovšem porce jsou pro našince 
neúměrně malé. U nás jsou mnohem dů-
ležitější velké porce, ale již méně dbáme 
na kvalitu. Ve Švýcarsku je to právě na-
opak – na kvalitu se kouká v první řadě. 
Když jde do řeznictví, zákaznice nechce 
kilo masa, plus minus 20 deka. Pro dva 
strávníky koupí dvě kotlety přesně dané 
váhy. Proto také Švýcaři nemají problé-
my s obezitou. Jídlo si vychutnávají, je 
to pro ně obřad.

Je pro Švýcary jídlo společenskou udá-
lostí, zvou se navzájem na večeře?
Není to příliš zvykem. Aby vás někdo pozval 
domů na večeři, to už musí být velmi výji-
mečná příležitost. Pozvou vás jen v přípa-
dě, že si vás mimořádné váží a pustí si vás 
k tělu, což dlouho trvá. A pak je to skutečně 
ve vší parádě – s dobrým jídlem i pitím.

Jsou Švýcaři vlastenci i ve stravování? 
Kupují si v obchodech raději tuzemské 
zboží, byť někdy za vyšší cenu?
Většinou nakupují ve specializovaných 
obchodech – v pekařství, zelinářství, řez-
nictví. Samozřejmě, ta mladší generace 
už raději zajde do supermarketu, neboť 
tam jsou potraviny cenově dostupnější. 
Nicméně kvalita, kterou dostaneme 

v obchodních řetězcích ve Švýcarsku 
a tady, se naprosto nedá srovnávat. 
Pomačkané ovoce nebo zelenina, jak je 
často vidíme v našich obchodech, by se 
tam v životě neprodaly.

Švýcarsko vnímáme jako velmi konzer-
vativní zemi. Objevují se i tady nějaké 
nové trendy ve stravování?
Klasičtí Švýcaři se novým, globalizačním 
trendům, jako jsou například fast foody, 
budou bránit zuby nehty. Mladší gene-
race je samozřejmě vítá a využívá. Díky 
velkému počtu emigrantů, kteří ve Švýcar-
sku žijí, jsou tam už obvyklé i zahraniční 
restaurace a obchody. Nicméně samotní 
Švýcaři je považují spíš za zajímavou 
atrakci, kterou si občas vyzkoušejí. Ale že 
by do těchto obchodů či restaurací pravi-
delně chodili, to ne.

Jak jste si pochutnával na švýcarských 
nápojích – co místní pivo nebo víno? 
Pivo si zde k večeři nikdo neobjedná. 
Na pivo musíte jít do pivnice, které se 
ale od našich dost liší. Pivo k jídlu je 
naprosto nepřijatelné, zvlášť ve fran-
couzské a italské části, v té německé 
záleží na konkrétním pokrmu. Chuťově 
se nedá s naším srovnávat. Ale neznám 
Švýcara, který by dal přednost pivu před 
vínem. Víno pijí Švýcaři hlavně to vlastní, 
na které jsou také patřičně hrdí. Není tak 
známé, protože prakticky celá produkce 
jde na domácí trh a vůbec se nevyváží. 
Rodí se v oblasti nad Ženevským jezerem 
a chuťově je vynikající.         

„Pro televizi jsem vyrobil pořad 
z horolezectví Setkání s Kapelníkem, 
s nímž jsem vyhrál mezinárodní 
festival, a mohl jet na tři měsíce 
na stáž do Švýcarska. Recipročně měl 
na podzim roku 1968 přijet do Prahy 
švýcarský režisér, ten se sem však již 
z pochopitelných důvodů nedostal.
Po třech měsících jsem za všechno 
poděkoval, rozloučil se a vyrazil zpět 
do Československa. To jsem však 
nevěděl, že přijde 21. srpen. O okupaci 
jsem se dozvěděl v Itálii, manželku 
se starším synem jsem jen odvezl 
do Vídně, vrátil se do Československa 
pro mladšího syna a odjeli jsme za nimi. 
Z Vídně jsem pak zavolal do Švýcarska, 
jestli by pro mě neměli nějakou práci. 
Pamatuji si to jako dnes. Nejdřív mi 
odpověděli, že je pátek, ať zavolám 
po víkendu. Ale asi za půl hodiny 
volali znovu a nabídli mi zaměstnání 
ve švýcarské televizi. Do té české jsem 
se na pár let vrátil až po revoluci.“

MOJE CESTA 
DO ŠVÝCARSKA
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ze ŠvýcarskaTIPY

„Druhý ze sýrových pokrmů, ve kterém hraje hlavní roli stejnojmenný druh sýra. 
Existují dva způsoby přípravy. V domácích podmínkách se používá speciální vařič, 
ke kterému patří šest malých pánviček. Na tuto pánvičku se položí kostička sýra 
a ve vařiči se nechá rozpustit. Zatímco fondue se jí s chlebem, raclette se servíruje 
s bramborami. Brambory musejí být prvotřídní, malé a neoloupané. A opět 
platí – jí se především sýr. Sníte 15 až 20 dkg sýra a k tomu tři až čtyři brambůrky. 
K raclette se podávají naložené cibulky, okurky, olivy – všechny možné nakyslé 
příchutě, abychom jimi neutralizovali chuť sýra. 
Pokud budete v horské chatě, bude se půlka bochníku sýra nahřívat u krbu. Přijde 
obsluha, která vám na talířek seškrábne roztopený sýr a bochník nechá znovu 
nahřát u krbu. A tak pořád dokola.“

RACLETTE

„Bramborová pochoutka z německy mluvící části Švýcarska, v podstatě obdoba 
našich bramboráků. Původně selská snídaně v kantonu Bern se rozšířila 
do celého Švýcarska. Připravují se z vařených nebo syrových brambor, nahrubo 
nastrouhaných. Osolené syrové brambory se chvíli obdělávají na pánvi, poté se 
z nich vytvarují placky, které se nechají dopéct v troubě. Pokud chceme použít 
vařené brambory, připravíme si je den předem, osolíme a rovnou tvarujeme malé 
lívanečky, které smažíme na másle nebo sádle. Kromě této základní receptury 
existuje celá řada variant – s kousky slaniny, sýra, cibulkou, rajčaty, kmínem 
i rozmarýnem. Rösti se podávají jako příloha i hlavní jídlo.“

RÖSTI

FONDUE
„Jedná se o švýcarský národní pokrm, ačkoli si na jeho původ děla nárok také 
Savojsko. Jde o směs různých druhů sýra, které jsou připravovány ve speciálním 
kameninovém hrnci, zvaném caquelon. Ten se před přípravou vymaže česnekem. 
Sýr se nejprve rozehřeje na plotně a poté se přesune na stůl, na malý lihový hořák. 
Do roztaveného sýra se namáčejí kousky chleba, napíchnuté na speciálních 
dlouhých vidličkách. Tekutý sýr na chlebu vychladne, takže než ho dáte do úst, 
má přijatelnou teplotu. Jde o velmi společenské jídlo, stolování může trvat až 
několik hodin a celou dobu se u něho konverzuje. Vařičem si můžete regulovat 
teplotu – pokud se vám sýr příliš připaluje, snížíte plamen. Pokud by vám sýr začal 
tuhnout, není problém přidat teplotu. Na stole jsou při podávání fondue svíčky, 
podává se k němu bílé víno. Prostě úžasná atmosféra.
Známe i variantu masovou, kdy se v hrnci nechá rozehřát olej, ve kterém se 
opékají kousky masa, nejčastěji hovězí,“ vzpomíná František Pojdl.
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Staňte se členy 
Klubu Světa potravin
Zaregistrujte se na  
www.svet-potravin.cz  
a získáte následující výhody:

  každý měsíc newsletter 
s nejnovějšími informacemi, 
odkazy na nejzajímavější 
články, soutěže a akce měsíce

  avíza o nebezpečných 
potravinách ihned poté, 
co jsou odhaleny kontrolou

  bezplatné shrnutí testů 
potravin za uplynulý rok, 
které vám bude dobrým 
pomocníkem při nákupech

  předplatné s dárkem



www.svetpotravin.cz46

připravte si doma

Dějiny zmrzliny sahají mnohem dál než 
historie moderních mrazniček. I bez nich si 
na zmrzlině pochutnávali již ve starověku. 
V Řecku byla považována za luxusní zboží, 
které si mohli dovolit jen ti nejbohatší. 
Jednalo se o sníh či led ochucený medem, 
vínem či ovocnými šťávami. Pro sníh se vy-
ráželo až na Olymp, odkud si běžci předávali 
tající pochoutku jako štafetu. 

Kde však vznikla zcela první zmrzlina, se 
tak úplně neví. Prvenství bývá připisováno 
Mongolům. Jejich ochucené nápoje z mléka 
v chladném počasí často zmrzly, a první  
zmrzliny tak byly na světě. Do Evropy 
doputovaly díky Marco Polovi, který přivezl 
recepty, jak pochoutku připravovat. Podle 
jiných zdrojů však za mraženou dobrotu vdě-
číme Číňanům, od nichž recepturu přebrali 
Arabové a od nich později Italové. 
Zásadním objevem bylo poznání muže 
jménem Blasius Villafranca, který přišel 
na to, že bodu mrazu je možné dosáhnout 
přidáním soli ke sněhu, což umožnilo vyrobit 
mraženou krémovou směs. Dlouho byla 
ledová pochoutka výsadou vyšších vrstev, 
dostupnou pro běžné zákazníky se stala až 
v 19. století – dopřát si ji mohli v cukrárně 
i pojízdných stáncích.

Průmyslové plné náhražek
Dnešní průmyslově vyráběné zmrzliny 
jsou připravovány z mléka či smetany jen 
zřídka. Mnohem častější jsou mražené 
krémy s přídavkem rostlinného tuku. 
Z těch volí výrobci většinou ty méně zdra-
vé, jako jsou kokosový či palmový, které 
obsahují vysoké množství nasycených 
mastných kyselin. Důvodem je především 

jejich nižší cena a také dobré technolo-
gické vlastnosti při výrobě. Také tmavá 
poleva bude většinou jen směsí rostlin-
ných tuků a kakaového prášku. 
Chybějící ovoce ve zmrzlinách na bázi 
vody pak výrobci nahánějí přidáním 
barviv a aromat. Zvláště pozor si dejte 
na zmrzliny, které jsou označeny jako 
„s příchutí“ (například jahodovou, 
meruňkovou) – kolem takového nanuku 
ovoce nejspíše ani neproběhlo a ovocná 
chuť i barva jsou zajištěny jen přídatnými 
látkami. Při domácí výrobě si samozřej-
mě všechny tyto zlepšováky odpustíme. 
Neměli bychom tak být zklamaní, že 
doma vyrobená jahodová nebude jasně 
červená, ale barvy budou prostě poněkud 
mdlé oproti jásavě barevným průmyslo-
vým výrobkům.

Lahodné osvěžení z mrazáku
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Jaké by to bylo léto bez 
lahodné zmrzliny? V parném 
počasí nás máloco osvěží 
tak jako ledová pochoutka. 
Různých druhů jsou plné 
regály v obchodech, ale 
co takhle zkusit zmrzlinu 
domácí bez jakýchkoli 
éček? Její příprava je 
jednoduchá, a pokud rádi 
experimentujete, domácí 
zmrzliny jsou pro vás ideální 
– fantazii se meze nekladou.
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Užitečný pomocník
Jednoduchou chladivou pochoutku si 
můžeme vyrobit během pár minut, ovšem 
nejde o zmrzlinu v pravém slova smyslu. 
Stačí, když dáme zamrazit ovocnou šťávu, 
případně rozmixujeme zmražené ovoce, 
cukr a jogurt, smetanu či zakysanou sme-
tanu. Při výrobě klasické zmrzliny se bez 
mrazničky nebo zmrzlinovače neobejdeme. 
Tento přístroj dnes již patří do vybavení 
řady domácností. Jeho cena se pohy-
buje od několika set korun, ale můžeme 
pořídit i přístroj za deset tisíc korun, záleží 
samozřejmě na velikosti, výkonu i značce. 
Výhodou zmrzlinovače je, že udělá všechnu 
práci za vás, přesně podle naprogramo-
vaných kroků. Příprava je také mnohem 
rychlejší. Nevýhodou zůstává, že musíte 
předem myslet na to, že je potřeba namra-
zit mrazicí nádobu.

Jde to i bez přístroje
Pokud se pustíme do výroby bez zmrzlino-
vače, nedosáhneme tak nadýchané směsi 
jako při použití přístroje. Krému je také po-
třeba věnovat větší péči. Po vložení do mra-
záku je potřeba směs často promíchávat, 
aby mrzla rovnoměrně. V opačném případě 
bude u stěn nádoby tuhnout mnohem 
rychleji než uprostřed. Obecně lze říci, že při 
výrobě zmrzlin smetanových je zmrzlinovač 
velmi vítaným pomocníkem, ale pokud se 
pouštíte do ovocného sorbetu, obejdete se 
bez něj docela snadno, neboť není potřeba 
dlouhé našlehávání. 
Ale pozor, domácí zmrzlina nemusí být jen 
smetanová či tvarohová. Pustit se můžete 
i do vodových zmrzlin. Můžete si vytvořit 
zmrzlinu zcela podle svého gusta – a mož-
nosti jsou zde snad ještě širší než v případě 
krémových. Přidejte své oblíbené ovoce, 
zamražte doprostřed milovanou sladkost 
či brkněte na zdravější strunu zmrzlinou 
s bylinkami nebo zvolte oku lahodící nanuk 
s jedlými květinami. Pro dospělé můžete 
přidat také něco ostřejšího – zkuste třeba 
zmrzlé mojito (lístky máty, vymačkaná 
limetková šťáva, cukr a rum). Pomocí for-
miček, které jsou běžně k dostání, snadno 

vyrobíte i „cuc na kládě“. Pokud byste zápo-
lili s jeho vytažením, polijte spodek formičky 
na několik vteřin horkou vodou. Obecně je 
pravděpodobné, že vám domácí zmrzlina 
zatuhne více než ta kupovaná (zejména díky 
tomu, že v ní nebude tolik vzduchu), nechte 
ji tedy před podáváním několik minut povo-
lit při pokojové teplotě.

Dražší než kupované
Velmi důležitý je pochopitelně výběr 
ingrediencí. Pokud se pouštíte do krémové 
zmrzliny, zapomeňte na dietu – pro lepší 
konzistenci i chuťový zážitek vždy volte 
smetanu s nejméně 33 % tuku, plnotučné 
mléko i tvaroh. Samozřejmostí jsou co 
nejčerstvější vejce, pokud je do zmrzliny při-
dáváte. Zvláště v létě je třeba dodržovat co 
nejpřísněji teplotní řetězec, abychom si do-
mácí zmrzlinou nepřivodili zdravotní obtíže. 
Ovoce můžete použít čerstvé i zmražené. 
Je potřeba říci, že domácí zmrzlina nás 
vyjde dráž než běžná zmrzlina ze super-
marketu – pokud do ní použijeme mléčný 
tuk a další kvalitní ingredience jako ořechy, 
ovoce či dobrou čokoládu, bude nás stát 
jejich nákup samozřejmě víc než průmyslo-
vě vyráběný nanuk plný náhražek. 

VANILKOVÝ KRÉM
Ingredience: 300 ml mléka, 300 ml smetany 
ke šlehání, 6 žloutků, 120 g cukru, 1 vanil-
kový lusk

Postup: Do hrnce vlijeme mléko a sme-
tanu. Vložíme do něj vnitřek vanilkového 
lusku i samotný lusk. Přivedeme k varu 
a necháme vychladnout. Vyjmeme lusk. 
Žloutky a cukr vyšleháme do světlé pěny. 
Přimícháme vanilkovou směs. Za občasné-
ho míchání vaříme na mírném plameni 20 
minut, dokud směs nezhoustne. Necháme 
mírně vychladnout. Umístíme do vhodné 
nádoby a vložíme do mrazáku. Několikrát 
za hodinu směs promícháme. Mrznutí trvá 
přibližně 6 hodin.

OVOCNÁ ZMRZLINA
Ingredience: sezonní ovoce (borůvky, 
maliny, ostružiny, jahody, rybíz), smetana 
ke šlehání, cukr

Postup: Ovoce omyjeme, nakrájíme nebo 
rozmačkáme. Zasypeme cukrem podle 
vlastní chuti a vložíme na několik hodin 
do mrazáku. Ovoce poté rozmixujeme 
a postupně k němu přiléváme smetanu, 
až dosáhneme požadovanou konzistenci. 
Směs dáme opět zamrazit, několikrát do ho-
diny promícháme.

OVOCNÁ DŘEŇ
Ingredience: sezonní ovoce, cukr

Postup: Ovoce omyjeme a rozmačkáme 
nebo rozmixujeme. Přidáme cukr a pro-
mícháme. Případně přilijeme vodu (záleží 
na nás, jak vodovou zmrzlinu chceme mít). 
Nalijeme do vhodné nádoby nebo nanuko-
vých formiček, dáme zamrazit.

Základní recepty
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Je čas:
Uvolnit místo v mrazničce 
i ve spíži. Úlovky z nové 
sklizně ovoce i zeleniny 
už se blíží. 

Zdobit pomazánky, polévky, 
hlavní jídla i dezerty 
jedlými květinami. 

Vyrobit hravý ovocný dort 
ke dni dětí. 

Sbírat bylinky. Ideální 
dobou je slunný den těsně 
před polednem.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: V restauraci jsem 
nedávno narazila na reklamu na ci-
der. Neměla jsem ale odvahu ho 
vyzkoušet, neboť trend ovocných piv 
mě příliš nezaujal. Je cider vyráběn 
na stejném principu?

Cider není nápoj na pivním základě, 
jedná se o kvašený jablečný mošt. 
Základem není nikdy jen jeden 
druh jablek, ale mix různých odrůd, 
jejichž složení je pro výslednou chuť 
rozhodující. Pravděpodobně jde o jeden 
z nejstarších alkoholických nápojů 
na světě, jeho zemí zaslíbenou je 
Anglie. Cider může být sladký i suchý, 
kyselý, hořký i nasládlý, bez bublinek 
i šumivý. V každém případě vám ale 
pravděpodobně bude chutnat nejlépe 
řádně vychlazený. Obsah alkoholu se 
pohybuje od 0,5 až po 8,2 %.
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HON NA ALERGENY
Dobrý den,
už zhruba půl roku platí nařízení, že v restauracích 
musejí být nabízená jídla opatřena upozorněním 
o obsažených alergenech. Dokud se o tomto pravi-
dle psalo jen o jako připravované novince, většina 
návštěvníků stravovacích zařízení byla patrně pro. 
Pro alergiky to bylo jasné plus, v ostatních konzu-
mentech mohla tato novinka alespoň vzbuzovat 
zdání většího zájmu ze strany hostinských a třeba 
i doufali, že se podrobněji dozvědí o složení toho, 
co si objednali. V prosinci s velkou slávou vešel 
předpis v platnost a co se nestalo?
Až na čestné výjimky se hostinští drželi hesla 
o nažraném vlku a celé koze. Alergeny jsou sice 
uvedeny, jak praví zákon, ale jak? Obvykle v čí-
selné řadě pod každým jídlem s vysvětlivkou, že 
klíč k této šifře je ukryt na viditelném místě ně-
kde v lokále. Pan Foglar by se divil, kde všude je 
možné hrát jeho oblíbené bojovky. Nebohému 
hostovi však nezbývá, než aby se buď číselnou 
řadu (nebo alespoň některá čísla) alergenů na-
učil zpaměti, nebo je nosil na kartičce v peně-
žence a průběžně porovnával s jídelním lístkem, 
případně se vydal po stopách alergenů napříč 
lokálem, a když konečně našel (obvykle v okolí 
výčepu), pokusil se na dálku přečíst ve vyvěše-
ném seznamu, co které číslo znamená. A pokud 
kýžená čísla cestou tam a názvy alergenů cestou 
zpět udržel v paměti, může se začít objednávat. 
Proboha, co je tohle za vylepšení? To je oprav-
du tak blbý zákon, patrně z dílny legislativy EU, 
nebo je na vině klasická česká vyčůranost, která 
i z dobrého záměru udělá hravě paskvil? Nebylo 
nám, strávníkům, v restauraci líp předtím, kdy 
nás nikdo nechránil a bez pobíhání po restauraci 
se stačilo jenom zeptat – a není v tom lepek?

Dušan Běžel, Náchod

PŘEDPLATNÉ
Vážená redakce,
ráda bych si objednala časopis, ale nejsou mi jas-
né varianty předplatného, které nabízíte. Kon-
krétně to, že pokud nechci dárek, bude mi jeho 
hodnota odečtena z ceny předplatného?

Karolína Bárová, Praha

Vážená paní Bárová, 
velmi nás těší Váš zájem o předplatné našeho časopi-
su. Nabízené možnosti předplatného jsou tři. Můžete si 
objednat roční předplatné s dárkem, které stojí 348 Kč. 
Dárek podle vlastního přání si můžete vybrat z aktuál-
ní nabídky, kterou najdete u formuláře předplatného 
na našich webových stránkách. Pokud chcete ušetřit 
nebo vás žádný z nabízených dárků nezaujme, můžete 
zvolit zvýhodněné předplatné. V tomto případě dostá-
váte 12 čísel za cenu 10 a zaplatíte tedy 290 Kč. Třetí 
možností je předplatné půlroční za cenu 174 Kč.

Bylinka měsíce

Žluté hlavičky smetanky neboli pampelišky 
zná každý. Možná je také odstraňujete ze 
zahrádek jako plevel, ovšem dáte-li jim 
šanci, najdou si místo ve vaší kuchyni. 
Využít můžete listy, kořeny i květy. 
Listy najdou uplatnění v salátu nebo 
je můžete upravit na způsob špenátu. 
Květy se výborně hodí k výrobě medu. 
K léčebným účelům se nejčastěji používá 
odvar, který pomáhá při potížích s játry, 
ledvinových kamenech a chronické únavě. 
Z významných látek pampeliška obsahuje 
třísloviny, aminokyseliny a inulin, mangan, 
draslík, železo a měď. A zanedbatelný není 
ani obsah vitaminu C.

Smetanka lékařská

čtenářská dvoustrana

Duben
Napsali jste nám na FB

Otázka: Lidový všelék 
je jednou z nejčastěji 
falšovaných komodit. Kde 
kupujete med vy?

„Samozřejmě od včelaře z okolí.“

„Především je nutné zdůraznit, že prak-
ticky jediný kvalitní med na našem trhu 
lze koupit buďto přímo u včelaře, nebo 
ve včelařských prodejnách. Produkty fi-
rem jako Medokomerc nebo JSG jsou ve-
směs humusy, které s medem nemají nic 
společného. Ti to dělají tak, že nakoupí 
od včelařů (nutno podotknout, od hlou-
pých včelařů) českých med za zlomek 
jeho tržní ceny. Typická cena je 60 až 
70 Kč za kilo, tedy přibližně za polovinu 
jeho tržní hodnoty. Tento med potom 
smíchají se surovinou z Asie, o které se 
většinou nedá ani říci, že se jedná o med. 
A tuhle směs dají na trh za cca 150 Kč/
kg. Každý v ČR má nejbližšího včelaře 
v okruhu 10 km, je jen otázkou lenosti 
lidí si ho najít a med od něj koupit. A ta-
kovým lidem přeji co největší humusy 
za co nejvyšší ceny v supermarketech.“
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čtenářská dvoustrana

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele
Pořiďte si roční předplatné časopisu Svět potravin 
a získejte skvělé výhody:

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha v hodnotě 249 Kč) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

Zdarma budete dostávat na svůj email aktuální informace 
o nebezpečných potravinách na trhu.

Nové trendy v gastronomii

Test grilovacích klobás:  
Které chutnají nejlépe?

Výživa podle ajurvédy

Jak na dovolené nepřibrat?
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 22. června

Dárkový certifikát a objednávkový formulář naleznete také  
na www.svetpotravin.cz. Informovat o předplatném se můžete rovněž 
na redakce@svetpotravin.cz nebo na telefonním čísle 222 781 811. 
Všechny dárky jsou k dispozici do vyčerpání zásob. 



www.svetpotravin.cz50

fejeton

K máločemu na světě mám tak nevyhraně-
ný, ba téměř indiferentní vztah jako k černé 
kávě. Nic mi neříká, vlastně mi ani nevoní, 
ani nepáchne, ani mi nechutná, ani mi není 
nechutná. Ke svému životu ji nepotřebuji, 
ale zároveň také nemám důvod přát si, aby 
zmizela ze světa a přestala existovat.
A přitom musím, popravdě, tak trochu 
s Galileo Galileim prohlásit: A přece ji piju. 
Tento zdánlivý paradox ve skutečnosti pa-
radoxem není. Protože kdybych kávu nepil, 
neměl bych už k ní vztah indiferentní, nýbrž 
odmítavý. Ale já opravdu nemám důvod 
mít k ní odmítavý vztah. Třeba jako jeden 
můj známý, Skála. Ten černou kávu nepije 
ze zásady, protože, má to samozřejmě 
vyzkoušené, jakmile jenom usrkne, dostane 
průjem. To je legitimní důvod pro takovou 
zásadu a on tak má svoje vztahy s kávou 
jednou provždy vyřešené.
Ale já ne.
Uvedl-li jsem příklad negativního vztahu 
ke kávě, měl bych uvést i příklad opačný, tedy 
pozitivní. Příklad? Samozřejmě příklady. Celé 
kanceláře, celá pracoviště příkladů. Kantýny, 
jídelny, restaurace, města příkladů. Celá 
hlavní města, celé státy, zkrátka celý svět 

příkladů pozitivního, snad přímo závislého 
vztahu k černé kávě. A zrovna já musím mít 
k černé kávě vztah – nijaký. Někdy si myslím, 
že jsem snad jediný.
A přece ji piju.
Ale proč? Jednak proto, jak už jsem řekl, že pít 
ji mi nevadí, ale hlavně... Hlavně si připa-
dám, nebo spíš jsem si připadal, když jsem 
kávu v některých situacích a při některých 
příležitostech odmítal, nespolečenský. „Dáte 
si kávu?“ zeptali se mě. Byla to spíš řečnická 
otázka. Když jsem totiž řekl, že ne, vycítil 
jsem, že jsem pokládán za podivína. „Proč?“ 
následoval obvykle další dotaz toho, který 
se snažil přijít této absurditě, či záhadě, 
na kloub. „Vy nemáte kávu rád?“
„To ne,“ odpovídal jsem podle pravdy, „ale 
nemusím ji mít.“ 
„To je zvláštní,“ zněla obvyklá reakce, „s něčím 
takovým jsem se ještě nesetkal...“
Pocit, že jsem se tím dopustil určitého faux 
pas, byl v mé duši v tu chvíli zřetelný. Proto 
jsem postupně kávu, která mi byla nabízena, 
odmítat přestal. Navíc jsem se tím neod-
mítnutím, ani samotným pitím černé kávy, 
vnitřně nijak neznásilňoval.
Přibližně v této rovině trávím s černou kávou 

celý svůj život. Piju ji doma, v práci, v restau-
raci, zkrátka kdekoli, kde ji pijí i jiní. Pil jsem 
ji třeba i v USA v roce 1992, kde jsme byli 
s tehdejším ústředním ředitelem Českoslo-
venské televize Jiřím Kantůrkem a vůbec 
žádné potíže mi to nedělalo. Ale jednou mě 
pan Kantůrek zaskočil. Měli jsme zrovna 
volné odpoledne, chodili jsme po Manhatta-
nu, a on najednou říká: „Pánové, jsou skoro 
čtyři, nejvyšší čas dát si někde kávu...“ Pak se 
otočil na mě, zrovna na mě, snad proto, že 
z nás čtyř jsem já byl po něm nejstarší, a ze-
ptal se: „V kolik Vy si, Petře, obvykle dáváte 
odpoledne kávu?“
Netušil jsem, jak mám odpovědět. Že si 
občas dávám kávu, jsem věděl. Nikdy mě 
ovšem nenapadlo sledovat, v kolik hodin. 
Anebo z pití kávy dokonce činit rituální pra-
videlnost. Ale abych zase neudělal faux pas, 
řekl jsem: „No, tak asi právě touto dobou...“ 
Souhlasně zakýval. Bylo vidět, že ho moje 
odpověď velmi uspokojila.
Tak to tedy je se mnou a s kávou. Když o tom 
ale teď přemýšlím a čtu si přitom po sobě toto 
vyznání, uvědomuji si, že jsem kávu vlastně 
ještě dneska neměl. A že by mi, koneckonců, 
docela bodla. 

A přece ji piju
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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Poctivé české suroviny
a výjimečná chuť

se nemění
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bez příchuti

laktóza < 0,01%

křen šunka nivačesnek
a jarní cibulka
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Nakupujte
hezky česky

VYSOKÁ KVALITA ZA VÝHODNOU CENU 
V PENNY OPĚT POTVRZENA!

DĚKUJEME ZA VAŠE OCENĚNÍ 
V TÉTO PRESTIŽNÍ ANKETĚ!
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